
 

SESC 
VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS DATA: 09.04.18 
 

Circuito Sesc de Corridas terá percurso 
no Centro Histórico de Natal 
Inscrições para todas as categorias podem ser feitas no site do Sesc 

RN. Corrida acontecerá no Dia do Trabalhador (1º de maio) 

Foto: Divulgação 
O Circuito Sesc de Corridas está com inscrições abertas para as categorias 

Comerciário, Comunidade e Infantil (recreativa). A competição, realizada 

tradicionalmente pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 

(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, para celebrar o Dia do 

Trabalhador (1º de maio), contará este ano com novo percurso. As inscrições 

podem ser feitas até dia 20 de abril (ou enquanto houver vaga) no site 

www.sescrn.com.br. 

 

A prova saiu da Zona Norte de Natal e terá largada da Av. Câmara Cascudo, na 

lateral do Sesc Cidade Alta, onde fica o Terraço do Relógio. O percurso seguirá 

pela Av. do Contorno, Viaduto do Baldo, Av. Governador Juvenal Lamartine 

até chegar na Prudente de Morais na altura da Cosern, retornando pelo 

mesmo caminho com chegada em frente ao Sesc Cidade Alta. A saída será às  
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15h30 para categoria infantil e 16h30 para categoria adulto. 

 

A largada será precedida de aquecimento orientado pelos educadores físicos 

do Sesc e, na chegada, os corredores inscritos contarão com reposição hídrica 

e calórica, massagem, mural para fotos e banheiros químicos. Os pequenos 

terão ainda um espaço kids, com jogos e recreação. 

 

São 1.900 vagas, sendo 1.500 para adultos com percursos de 5km e 10km, e 

400 vagas para crianças de 5 a 13 anos, com corrida recreativa de 100m. 

 

A estrutura de apoio da prova contará com duas ambulâncias, sendo uma UTI, 

além de postos de hidratação, sinalização da quilometragem, batedores 

acompanhando o primeiro lugar, além de estafes para segurança e orientação 

dos participantes e público em geral. As atrações culturais também farão parte 

do evento: a largada será antecedida por uma intervenção cultural e a saída e a 

chegada serão animadas pelo som do cantor Luizinho Nobre. 

 

Circuito Sesc de Corridas 

 

A partir de 2018, o Sesc unificou todas as competições de corrida em um 

projeto: o Circuito Sesc de Corridas. O projeto integra 104 provas promovidas 

pela instituição o Sesc em todo o país. Desta forma, a tradicional Corrida do 

Comerciário, realizada desde 2009, passa a integrar o circuito. 

 

Programação Dia do Trabalhador 

 

Além do Circuito Sesc de Corridas, o Sesc promoverá atividades para celebrar 

o Dia do Trabalhador. A programação, que envolve cultura, lazer e saúde, 

acontecerá entre 29 de abril e 20 de maio nas unidades Sesc de Natal, 

Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. A programação completa 

estará disponível em breve no site da instituição. 

 

Serviço: 

O quê? Circuito Sesc de Corridas terá percurso no Centro Histórico de Natal 

Percursos: 5 km e 10 km (adulto) e 100 m (crianças de 5 a 13 anos) 

Inscrições? Até dia 20 de abril no site www.sescrn.com.br 

http://www.sescrn.com.br/
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Quando? 1º de maio, às 15h30 (largada infantil) e 16h30 (largada adulto) 

Onde? Sesc Cidade Alta (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal RN) 

Quanto? 

Comerciário: R$ 20,00 

Comunidade: R$ 45,00 

Infantil: R$ 10,00 
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CIRCUITO SESC DE CORRIDAS TERÁ PERCURSO NO 

CENTRO HISTÓRICO DE NATAL 

 
 
O Circuito Sesc de Corridas está com inscrições abertas para as categorias 
Comerciário, Comunidade e Infantil (recreativa). A competição, realizada 
tradicionalmente pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, para celebrar o Dia do 
Trabalhador (1º de maio), contará este ano com novo percurso. As inscrições 
podem ser feitas até dia 20 de abril (ou enquanto houver vaga) no 
site www.sescrn.com.br. 
 

A prova saiu da Zona Norte de Natal e terá largada da Av. Câmara Cascudo, 

na lateral do Sesc Cidade Alta, onde fica o Terraço do Relógio. O percurso 

seguirá pela Av. do Contorno, Viaduto do Baldo, Av. Governador Juvenal 

Lamartine até chegar na Prudente de Morais na altura da Cosern, retornando 

pelo mesmo caminho com chegada em frente ao Sesc Cidade Alta. A saída 

será às 15h30 para categoria infantil e 16h30 para categoria adulto. 

A largada será precedida de aquecimento orientado pelos educadores físicos 

do Sesc e, na chegada, os corredores inscritos contarão com reposição  

http://hilnethcorreia.com.br/2018/04/09/circuito-sesc-de-corridas-tera-percurso-no-centro-historico-de-natal/
http://hilnethcorreia.com.br/2018/04/09/circuito-sesc-de-corridas-tera-percurso-no-centro-historico-de-natal/
http://www.sescrn.com.br/
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hídrica e calórica, massagem, mural para fotos e banheiros químicos. Os 

pequenos terão ainda um espaço kids, com jogos e recreação. 

São 1.900 vagas, sendo 1.500 para adultos com percursos de 5km e 10km, e 

400 vagas para crianças de 5 a 13 anos, com corrida recreativa de 100m. 

A estrutura de apoio da prova contará com duas ambulâncias, sendo uma 

UTI, além de postos de hidratação, sinalização da quilometragem, batedores 

acompanhando o primeiro lugar, além de estafes para segurança e 

orientação dos participantes e público em geral. As atrações culturais 

também farão parte do evento: a largada será antecedida por uma 

intervenção cultural e a saída e a chegada serão animadas pelo som do 

cantor Luizinho Nobre. 

  

Foto: João Gilberto 
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Fecomércio trabalhará potencial do 

ecoturismo em parceria com alemães 
Especialista apresentou cases do segmento, e estratégias para estruturar e desenvolver atividade no 

RN 

Por Redação 

 

 

O potencial do ecoturismo para o desenvolvimento econômico no Rio Grande do Norte foi tema 

de visitas técnicas e treinamento, promovido Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, dentro 

da parceria mantida com o estado alemão da Renânia Palatinado. Entre os dias 26 de março e 06 

de abril, a entidade recebeu o especialista alemão Hans-Peter Sattler, que conheceu in loco 

espaços naturais dos municípios de Natal, Tibau do Sul, Serra de São Bento e São Miguel do 

Gostoso. 

As realidades que ele encontrou serviram de base para a finalização do conteúdo do Treinamento 

“Desenvolvimento de Destinos Turísticos Naturais e Certificação”. Ao longo de uma semana, ele 

apresentou cases internacionais no segmento, e estratégias para estruturar e desenvolver o 

ecoturismo no estado. 

Participaram representantes dos municípios visitados, bem como do Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), Secretaria do Estado do Turismo do RN, Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e técnicos do Senac. 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, explicou que essas 

ações integram uma extensa agenda de trabalho, fruto da cooperação internacional. 
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“Desde 2009, o Sistema Fecomércio RN desenvolve parceria com o estado alemão da Renânia 

Palatinado. Nos últimos dois anos, foi formato um projeto intitulado ‘Verena’, por meio do qual 

temos implementados diversas iniciativas, sob coordenação do Senac RN e participação de 

entidades ligadas ao turismo e prefeituras locais. Queremos avançar cada vez mais e gerar 

resultados efetivos para a nossa economia”, afirmou. 

Para o secretário de turismo de Serra de São Bento, Clovis Magdiel Figueiredo do Amaral, a 

iniciativa vai contribuir com a região. “Pudemos conhecer outras experiência e possibilidade de 

desenvolvimento de projetos sustentáveis. Estamos iniciando um núcleo de conservação, com 

criação de um parque, inspirados no que vimos durante a Missão Técnica da Fecomércio na 

Alemanha, ocorrida no ano passado”, disse. 

Para o proprietário do santuário ecológico de Pipa, David Maurice Hasset, a expertise do consultor 

internacional deixou claro que há como avançar. “Basta que optemos por essa mudança de 

postura. Comprovamos aqui que o que mais se destaca é importância da paisagem para atração de 

visitantes. Mas é preciso atuar com respeito ao meio ambiente. Temos paisagens espetaculares no 

nosso estado. Isso pode e deve ser trabalhado com planos de desenvolvimento sustentável”, 

defendeu. 

Segundo o consultor Hans-Peter Sattler, há inúmeras oportunidades a serem estruturadas no Rio 

Grande do Norte. “Este momento deve servir como um ponta pé inicial para as entidades e 

prefeituras. A partir de agora, a palavra-chave é ‘continuidade’. É preciso desdobrar as discussões 

e planos de ação que elaboramos ao longo dos últimos dias, pois o potencial é imenso”, afirmou. 

Currículo 
Formado em Hotelaria e Gastronomia com mestrado em Business Coaching & Change 

Management, o professor Hans-Peter Sattler tem experiência na realização de treinamentos sobre 

o desenvolvimento de destinos turísticos em países da Europa, África e América do Sul. 
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o professor Hans-Peter Sattler tem experiência na realização de treinamentos sobre o desenvolvimento 

de destinos turísticos em países da Europa, África e América do Sul. 

 
Fecomércio RN trabalhará potencial do 
ecoturismo em parceria com a Alemanha 
O potencial do ecoturismo para o desenvolvimento econômico no Rio Grande do Norte foi tema 

de visitas técnicas e treinamento, promovido Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, dentro 

da parceria mantida com o estado alemão da Renânia Palatinado. 

Entre os dias 26 de março e 06 de abril, a entidade recebeu o especialista alemão Hans-Peter 

Sattler, que conheceu in loco espaços naturais dos municípios de Natal, Tibau do Sul, Serra de São 

Bento e São Miguel do Gostoso. 

As realidades que ele encontrou serviram de base para a finalização do conteúdo do Treinamento 

“Desenvolvimento de Destinos Turísticos Naturais e Certificação”. Ao longo de uma semana, ele 

apresentou cases internacionais no segmento, e estratégias para estruturar e desenvolver o 

ecoturismo no estado. 
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Participaram representantes dos municípios visitados, bem como do Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), Secretaria do Estado do Turismo do RN, Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e técnicos do Senac. 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, explicou que essas 

ações integram uma extensa agenda de trabalho, fruto da cooperação internacional. 

“Desde 2009, o Sistema Fecomércio RN desenvolve parceria com o estado alemão da Renânia 

Palatinado. Nos últimos dois anos, foi formato um projeto intitulado ‘Verena’, por meio do qual 

temos implementados diversas iniciativas, sob coordenação do Senac RN e participação de 

entidades ligadas ao turismo e prefeituras locais. Queremos avançar cada vez mais e gerar 

resultados efetivos para a nossa economia”, afirmou. 

Para o secretário de turismo de Serra de São Bento, Clovis Magdiel Figueiredo do Amaral, a 

iniciativa vai contribuir com a região. “Pudemos conhecer outras experiência e possibilidade de 

desenvolvimento de projetos sustentáveis. Estamos iniciando um núcleo de conservação, com 

criação de um parque, inspirados no que vimos durante a Missão Técnica da Fecomércio na 

Alemanha, ocorrida no ano passado”, disse. 

Para o proprietário do santuário ecológico de Pipa, David Maurice Hasset, a expertise do consultor 

internacional deixou claro que há como avançar. “Basta que optemos por essa mudança de 

postura. Comprovamos aqui que o que mais se destaca é importância da paisagem para atração de 

visitantes. Mas é preciso atuar com respeito ao meio ambiente. Temos paisagens espetaculares no 

nosso estado. Isso pode e deve ser trabalhado com planos de desenvolvimento sustentável”, 

defendeu. 

Segundo o consultor Hans-Peter Sattler, há inúmeras oportunidades a serem estruturadas no Rio 

Grande do Norte. “Este momento deve servir como um ponta pé inicial para as entidades e 

prefeituras. A partir de agora, a palavra-chave é ‘continuidade’. É preciso desdobrar as discussões 

e planos de ação que elaboramos ao longo dos últimos dias, pois o potencial é imenso”, afirmou. 

Currículo 

Formado em Hotelaria e Gastronomia com mestrado em Business Coaching & Change 

Management, o professor Hans-Peter Sattler tem experiência na realização de treinamentos sobre 

o desenvolvimento de destinos turísticos em países da Europa, África e América do Sul. 

Fecomércio RN 
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Sistema Fecomércio RN trabalhará potencial do 
ecoturismo em parceria com a Alemanha 

 
O potencial do ecoturismo para o desenvolvimento econômico no Rio Grande 
do Norte foi tema de visitas técnicas e treinamento, promovido Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Senac, dentro da parceria mantida com o 
estado alemão da Renânia Palatinado. 
 
Entre os dias 26 de março e 06 de abril, a entidade recebeu o especialista 
alemão Hans-Peter Sattler, que conheceu in loco espaços naturais dos 
municípios de Natal, Tibau do Sul, Serra de São Bento e São Miguel do 
Gostoso.  
 
As realidades que ele encontrou serviram de base para a finalização do 
conteúdo do Treinamento “Desenvolvimento de Destinos Turísticos Naturais 
e Certificação”. Ao longo de uma semana, ele apresentou cases 
internacionais no segmento, e estratégias para estruturar e desenvolver o 
ecoturismo no estado. 
 
Participaram representantes dos municípios visitados, bem como do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), Secretaria do  

https://4.bp.blogspot.com/-dGCzv6H7mwY/WsuJFn_jYQI/AAAAAAAB1FY/qEj7NKJg6o0WbscgaSK-wRwcQHVgsCTQACLcBGAs/s1600/132-484x363.jpg
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Estado do Turismo do RN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN) e técnicos do Senac. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, 
explicou que essas ações integram uma extensa agenda de trabalho, fruto da 
cooperação internacional. 
 
“Desde 2009, o Sistema Fecomércio RN desenvolve parceria com o estado 
alemão da Renânia Palatinado. Nos últimos dois anos, foi formato um projeto 
intitulado ‘Verena’, por meio do qual temos implementados diversas 
iniciativas, sob coordenação do Senac RN e participação de entidades 
ligadas ao turismo e prefeituras locais. Queremos avançar cada vez mais e 
gerar resultados efetivos para a nossa economia”, afirmou. 
 
Para o secretário de turismo de Serra de São Bento, Clovis Magdiel 
Figueiredo do Amaral, a iniciativa vai contribuir com a região. “Pudemos 
conhecer outras experiência e possibilidade de desenvolvimento de projetos 
sustentáveis. Estamos iniciando um núcleo de conservação, com criação de 
um parque, inspirados no que vimos durante a Missão Técnica da 
Fecomércio na Alemanha, ocorrida no ano passado”, disse. 
 
Para o proprietário do santuário ecológico de Pipa, David Maurice Hasset, a 
expertise do consultor internacional deixou claro que há como avançar. 
“Basta que optemos por essa mudança de postura. Comprovamos aqui que o 
que mais se destaca é importância da paisagem para atração de visitantes. 
Mas é preciso atuar com respeito ao meio ambiente. Temos paisagens 
espetaculares no nosso estado. Isso pode e deve ser trabalhado com planos 
de desenvolvimento sustentável”, defendeu. 
 
Segundo o consultor Hans-Peter Sattler, há inúmeras oportunidades a serem 
estruturadas no Rio Grande do Norte. “Este momento deve servir como um 
ponta pé inicial para as entidades e prefeituras. A partir de agora, a palavra-
chave é ‘continuidade’. É preciso desdobrar as discussões e planos de ação 
que elaboramos ao longo dos últimos dias, pois o potencial é imenso”, 
afirmou. 
 
Currículo 
 
Formado em Hotelaria e Gastronomia com mestrado em Business Coaching 
& Change Management, o professor Hans-Peter Sattler tem experiência na 
realização de treinamentos sobre o desenvolvimento de destinos turísticos 
em países da Europa, África e América do Sul. 
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 Ministério do Turismo apresenta o “Prodetur + Turismo” para 

Conselho Municipal de Turismo 

 

O Conselho Municipal de Turismo – representado por seguimentos ligados a economia, 

turismo, educação e governo - se reunirá, amanhã (10), às 9h, na Fecomércio, para 

deliberar a apresentação do Programa de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo 

(Prodetur + Turismo). Na reunião, estará presente o Coordenador Geral de Planejamento 

Territorial de Turismo do Ministério do Turismo, Eduardo Cláudio Madeira. 

O programa tem o objetivo de apoiar estados e municípios no acesso a linhas de 

financiamento com prazos e juros diferenciados de instituições parceiras como o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco de Desenvolvimento da América Latina 

(CAF) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

“O Prodetur + Turismo vai melhorar a infraestrutura e o atendimento ao turista nos 

principais destinos do país. Depois do Brasil + Turismo, esse é mais um grande impulso 

para avançarmos no objetivo de fortalecer o setor”, comenta o ex-ministro do Turismo, 

Marx Beltrão, em matéria publicada no site do ministério do turismo. 

“A Prefeitura do Natal, através da Secretaria Municipal de Turismo (SETUR), está 

demandando esforços técnicos para apresentação de proposta ao ministério de turismo 

dentro dos eixos de atuação do Prodetur na busca dos financiamentos que envolvem o 

programa”, afirma a secretária de Turismo de Natal, Christiane Alecrim. 

Além da apresentação do programa, será apresentado o Plano de Fortalecimento 

Institucional da Gestão Municipal de Turismo de Natal. 
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