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Foto: Divulgação 

Senac é aprovado em auditoria para continuidade de parceria 

com a Alemanha 

Entre os dias 6 e 11 de junho, o Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, recebeu 

uma comitiva responsável por auditar os resultados da primeira fase do Projeto 

Verena, realizado por meio de parceria com o estado alemão da Renânia-Palatinado. 

Após diversas visitas, reuniões e apresentações, foi recomendado avançar para a 

segunda fase. 

Ao todo, entre 2016 e 2017, foram realizadas mais de 15 capacitações com a 

participação de instrutores do Senac RN e de outros estados, Senai RN, empresários 

do trade turístico local, representantes do Governo do Estado e dos municípios de 

Natal, São Miguel do Gostoso, Serra de São Bento e Tibau do Sul. 

“Esta parceria com a Alemanha vem rendendo bons frutos ao fortalecimentos e 

profissionalização do turismo do Rio Grande do Norte. Além da criação de novos 

produtos turísticos. Como exemplo, o evento desenvolvido em homenagem ao 

descobrimento do Brasil em terras potiguares, produto que partiu do referido projeto e 

que une iniciativa privada, Prefeitura de São Miguel do Gostoso e o Governo do 

Estado”, afirma o Diretor do Senac RN, Fernando Virgilio. 

Na programação, os auditores participaram de reuniões sobre os avanços e resultados, 

discussões com instrutores e consultores sobre suas experiências no âmbito do 

Projeto. Também ocorreu visita ao Hotel Senac Barreira Roxa, bem como discussões 

sobre o Programa Estadual de Turismo e sinergias com o Projeto, reuniões com 

empresários do trade turístico e representantes da Secretaria de Turismo do RN e 

Secretarias de Turismo de municípios envolvidos com o projeto. 
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A comitiva foi composta pela coordenadora de projetos da Sequa, Judith Bücken, a 

avaliadora externa, Carmen Langner, o coordenador de projetos da Câmara de 

Comércio e Indústria da cidade de Trier (EIC Trier), Matthias Fuchs.  A auditoria 

contou ainda com a presença do Consultor de longo prazo da EIC Trier, Andreas 

Dohle. 

Parceria Fecomércio RN com Alemanha 

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

Renânia-Palatinado, com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos e 

contribuir com o desenvolvimento do turismo local. A partir de 2016 foi criado o 

Projeto Verena, por meio do qual foram implementadas diversas iniciativas, sob 

coordenação da Fecomércio / Senac RN e a iniciativa pública e privada. 
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Senac é aprovado em auditoria para 

continuidade de parceria com a 

Alemanha 
Fecomércio, por meio do Senac, desenvolve parceria no estado alemão para intercâmbio de 

informações 

Por Redação 

 

 

Entre os dias 6 e 11 de junho, o Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, recebeu uma 

comitiva responsável por auditar os resultados da primeira fase do Projeto Verena, realizado por 

meio de parceria com o estado alemão da Renânia-Palatinado. Após diversas visitas, reuniões e 

apresentações, foi recomendado avançar para a segunda fase. 

Ao todo, entre 2016 e 2017, foram realizadas mais de 15 capacitações com a participação de 

instrutores do Senac RN e de outros estados, Senai RN, empresários do trade turístico local, 

representantes do Governo do Estado e dos municípios de Natal, São Miguel do Gostoso, Serra de 

São Bento e Tibau do Sul. 

“Esta parceria com a Alemanha vem rendendo bons frutos ao fortalecimentos e profissionalização 

do turismo do Rio Grande do Norte. Além da criação de novos produtos turísticos. Como 

exemplo, o evento desenvolvido em homenagem ao descobrimento do Brasil em terras potiguares, 

produto que partiu do referido projeto e que une iniciativa privada, Prefeitura de São Miguel do 

Gostoso e o Governo do Estado”, afirma o Diretor do Senac RN, Fernando Virgilio. 
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Na programação, os auditores participaram de reuniões sobre os avanços e resultados, discussões 

com instrutores e consultores sobre suas experiências no âmbito do Projeto. Também ocorreu 

visita ao Hotel Senac Barreira Roxa, bem como discussões sobre o Programa Estadual de Turismo 

e sinergias com o Projeto, reuniões com empresários do trade turístico e representantes da 

Secretaria de Turismo do RN e Secretarias de Turismo de municípios envolvidos com o projeto. 

A comitiva foi composta pela coordenadora de projetos da Sequa, Judith Bücken, a avaliadora 

externa, Carmen Langner, o coordenador de projetos da Câmara de Comércio e Indústria da 

cidade de Trier (EIC Trier), Matthias Fuchs. A auditoria contou ainda com a presença do 

Consultor de longo prazo da EIC Trier, Andreas Dohle. 

Parceria Fecomércio RN com Alemanha 
Desde 2009, o Sistema Fecomércio RN desenvolve parceria com o estado alemão da Renânia-

Palatinado, com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos e contribuir com o 

desenvolvimento do turismo local. A partir de 2016 foi criado o Projeto Verena, por meio do qual 

foram implementadas diversas iniciativas, sob coordenação da Fecomércio / Senac RN e a 

iniciativa pública e privada. 
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Senac é aprovado em auditoria para 

continuidade de parceria com a Alemanha 

 
REUNIÃO EM PIPA 

 

Entre os dias 6 e 11 de junho, o Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, recebeu 

uma comitiva responsável por auditar os resultados da primeira fase do Projeto 

Verena, realizado por meio de parceria com o estado alemão da Renânia-Palatinado. 

Após diversas visitas, reuniões e apresentações, foi recomendado avançar para a 

segunda fase. 

Ao todo, entre 2016 e 2017, foram realizadas mais de 15 capacitações com a 

participação de instrutores do Senac RN e de outros estados, Senai RN, empresários 

do trade turístico local, representantes do Governo do Estado e dos municípios de 

Natal, São Miguel do Gostoso, Serra de São Bento e Tibau do Sul. 

“Esta parceria com a Alemanha vem rendendo bons frutos ao fortalecimentos e 

profissionalização do turismo do Rio Grande do Norte. Além da criação de novos  
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produtos turísticos. Como exemplo, o evento desenvolvido em homenagem ao 

descobrimento do Brasil em terras potiguares, produto que partiu do referido projeto e 

que une iniciativa privada, Prefeitura de São Miguel do Gostoso e o Governo do 

Estado”, afirma o Diretor do Senac RN, Fernando Virgilio. 

Na programação, os auditores participaram de reuniões sobre os avanços e resultados, 

discussões com instrutores e consultores sobre suas experiências no âmbito do 

Projeto. Também ocorreu visita ao Hotel Senac Barreira Roxa, bem como discussões 

sobre o Programa Estadual de Turismo e sinergias com o Projeto, reuniões com 

empresários do trade turístico e representantes da Secretaria de Turismo do RN e 

Secretarias de Turismo de municípios envolvidos com o projeto. 

A comitiva foi composta pela coordenadora de projetos da Sequa, Judith Bücken, a 

avaliadora externa, Carmen Langner, o coordenador de projetos da Câmara de 

Comércio e Indústria da cidade de Trier (EIC Trier), Matthias Fuchs.  A auditoria 

contou ainda com a presença do Consultor de longo prazo da EIC Trier, Andreas 

Dohle. 

Parceria Fecomércio RN com Alemanha 
Desde 2009, o Sistema Fecomércio RN desenvolve parceria com o estado alemão da 

Renânia-Palatinado, com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos e 

contribuir com o desenvolvimento do turismo local. A partir de 2016 foi criado o 

Projeto Verena, por meio do qual foram implementadas diversas iniciativas, sob 

coordenação da Fecomércio / Senac RN e a iniciativa pública e privada. 
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Notícias da Tarde 

Senac é aprovado em auditoria para continuidade de parceria com a Alemanha 

https://bit.ly/2JTu5gE 
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Encontro do Sistema Comércio reafirma 
compromisso com a sustentabilidade 

 
Mais de cem representantes do Sistema Comércio estiveram reunidos no 
primeiro Encontro Nacional de Sustentabilidade, realizado nos dias 6 e 7 de 
junho, no Teatro Sesc-Senac, no Rio de Janeiro. 
 
O encontro discutiu as práticas sustentáveis desenvolvidas pelas instituições 
do setor e também inovações e tecnologias ecoeficientes que vêm mitigando 
os impactos ambientais das ações empresariais do comércio, gerando 
oportunidades para ganhos de negócio. Destaque também para a 
reformulação do Ecos – Programa de Sustentabilidade, que agora está de 
acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), instituídos 
pela Organização das Nações Unidas (ONU).  
 
A mesa de abertura contou com as presenças de Alexandre de Marca, chefe 
da Divisão de Saúde e Recursos Humanos da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), representando o presidente 
da entidade, Antonio Oliveira Santos; Carlos Artexes, diretor-geral do Sesc; 
José Carlos Cirilo, diretor-geral em exercício do Senac; Geraldo Roque, chefe 
da Assessoria de Comunicação da CNC; Janaína Pochapski, diretora de  

https://2.bp.blogspot.com/-vN8px0l7AYA/WyO2CHDOlAI/AAAAAAAB600/Q7HCUEvAlfsN1abKe7dI9flCEFbxcJ6bgCLcBGAs/s1600/encontro-sustentabilidade_katica-costa-senac-DN-484x336.jpg
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Saúde, Assistência e Lazer do Departamento Nacional do Sesc; e Márcia 
Leitão, assessora de Comunicação do Senac. 
 
O comércio e novo consumo 
 
Na abertura do encontro, o chefe da Divisão de Saúde e Recursos Humanos 
da CNC, Alexandre de Marca, ressaltou a importância do evento para as três 
entidades do Sistema Comércio: “É um marco histórico que integra nossas 
instituições e fortalece o Programa Ecos. Temos obrigação de ser 
transformadores nas atividades do comércio, mas também na difusão de 
novos hábitos de consumo no País”. 
 
Carlos Artexes, diretor- geral do Departamento Nacional do Sesc, ressaltou a 
importância da dimensão social do chamado Triple Botton Line, o tripé da 
sustentabilidade (aspectos econômicos, ambientais e sociais): “O trabalho 
social está na raiz da nossa missão. O bem-estar não está só relacionado ao 
indivíduo, mas está também na centralidade da questão social, na 
sustentabilidade da própria vida humana”. 
 
Já o diretor-geral em exercício do Departamento Nacional do Senac, José 
Carlos Cirilo, destacou que as dimensões da sustentabilidade corporativa vão 
além da redução dos riscos ambientais. “Ela atenta para as relações éticas 
entre os indivíduos, para os múltiplos cuidados com o coletivo, com a 
sociedade e o amanhã”. 
 
De acordo com Cirilo, o Programa Ecos, que passa por reformulação, é 
apenas um aspecto do nosso compromisso com o setor produtivo, que 
precisa estar em linha com os objetivos e os valores institucionais. “A 
sustentabilidade corporativa é um norte para nossas instituições”, concluiu 
Cirilo. 
 
Boas ideias são contagiosas 
 
“Os problemas ambientais estão ligados às demandas sociais e podem gerar 
grandes impactos financeiros”, afirmou Celso Lemme, da Coppead/UFRJ, na 
palestra Sustentabilidade Corporativa. De acordo com Lemme, saem na 
frente as empresas que pensam nessa tríade como uma oportunidade de 
negócio. 
 
Celso Lemme citou o exemplo de uma empresa que, ao modificar o layout de 
seus postos de serviços, gerou descarte de resíduos e, em parceria com uma 
rede de artesãs, transformou o material em brindes para seus clientes. “Além 
de capacitar e gerar renda, a empresa reduziu sua pegada ambiental e 
fortaleceu a imagem corporativa”, avaliou. Ele lembrou que o comércio é 
decisivo para impulsionar as cadeias de suprimentos e de valor: “É a  
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atividade econômica que interage diretamente com o consumidor final e 
exerce pressão na mudança de padrões de consumo”. 
 
Na sequência, Ricardo Rüther, da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), discorreu sobre o status das tecnologias para geração das energias 
renováveis. Lembrou que a matriz energética brasileira é dominada pelas 
hidrelétricas (63%) e que, apesar de o clima do País ser favorável, a energia 
solar representa apenas 0,14%; e a energia eólica ,7,2% da matriz energética 
nacional. 
 
Segundo ele, o setor elétrico pode se beneficiar ao abrir espaço a tecnologias 
de geração distribuída, como a solar integrada a edificações urbanas e 
conectada à rede elétrica, gerando energia no ponto de consumo. 
“Equilibrando a intermitência da energia solar ou eólica com a rapidez de 
controle das usinas hidrelétricas, teremos estabilidade da rede elétrica, ou 
seja, oferta energética a qualquer momento”, afirmou Rüther. 
 
Na parte da manhã, ocorreu a palestra de Bárbara Dunim, representante da 
Rede Pacto Global, que fez um relato sobre a construção dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Essa agenda compreende 17 objetivos, 169 metas e 
231 indicadores, em sua grande maioria, integrados entre si. “Antes, a ONU 
desenvolveu os Objetivos do Milênio, que se caracterizam mais como uma 
agenda de Estado. Já a Agenda 2030 é holística. Antes, o foco era na 
erradicação da pobreza, hoje envolve uma escala global que inclui os países 
ricos”, afirmou Dunim. 
 
Após explicar cada ODS, Bárbara realizou uma oficina com os participantes, 
cujo foco foi orientar sobre a implementação dos objetivos em ambientes de 
negócios. 
 
Logística reversa: um processo em avanço 
 
Outro ponto importante na pauta do primeiro dia de evento foi o debate sobre 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a aplicação da logística 
reversa em diferentes atividades do comércio. Cristiane de Souza Soares, da 
Assessoria de Gestão das Representações da CNC, apresentou um 
panorama sobre o status dos acordos setoriais que envolvem logística 
reversa pós-consumo, em especial dos segmentos de medicamentos, 
lâmpadas, pneus, baterias automotivas, embalagens de lubrificantes, de 
agrotóxicos, entre outros. 
 
Após destacar detalhes de sistemas de logística reversa com alta e baixa 
adesão no País, Cristiane enumerou os desafios do Sistema Comércio para o  
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sucesso desses programas nacionais, enfatizando a importância de se 
estabelecer um relacionamento continuado com as Secretarias de Meio  
Ambiente dos estados e das capitais, assim como as micro e pequenas 
empresas. 
 
Nas palestras seguintes, Márcio Milan, superintendente da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras), e Willian Gutierrez, gerente de 
Operações da Reciclus, programa setorial voltado à coleta e destinação 
correta de lâmpadas, apresentaram exemplos de logísticas reversas em 
curso no País. Milan falou sobre a campanha Separe Não Pare, promovida 
pela Coalizão Embalagens, grupo formado por 23 associações empresariais 
signatárias do Acordo Setorial de Embalagens em Geral. Lançada em agosto 
de 2017, a campanha tem como objetivo informar, inspirar e mobilizar a 
população brasileira a separar e descartar corretamente os resíduos 
domésticos. 
 
Willian Gutierrez falou sobre o descarte de lâmpadas e questões 
operacionais que têm dificultado a implementação do programa em 
municípios brasileiros e conclamou aos representantes das Federações do 
Comércio a buscar maior aproximação com o programa, de forma a ampliar a 
adesão das lojas à implantação de PEVs (pontos de entregas voluntárias). 
 
Fecomércio RN 
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Natal sedia Pan-americano de 
Basquete Master neste mês de 
junho 

Segundo FBB, organizadora do evento, estão inscritos na 
competição aproximadamente dois mil atletas, divididos em 174 
equipes de 12 países 

 

Divulgação / FBBM 
Natal sedia o Campeonato Pan-Americano de Basquete Máster 

Redação 

Natal vai sediar pela primeira vez o Pan-Americano de Basquete Master. A 
competição ocorrerá entre os dias 16 e 23 de junho, reunindo atletas de 35 a 
75 anos. A abertura oficial do evento acontecerá no sábado, 16, às 19h no 
ginásio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A entrada é 
gratuita e o evento tem o apoio da Prefeitura Municipal do Natal. 

Segundo a Federação de Basquete Master Brasil (FBB), organizadora do 
evento, estão inscritos na competição aproximadamente dois mil atletas, 
divididos em 174 equipes de 12 países, são eles: Brasil, Estados Unidos, 
Argentina, México, Colômbia, Chile, Venezuela, Equador, Porto Rico, 
Uruguai, Peru e Guadalupe da República Francesa. 



 

O evento esportivo fomenta em Natal o turismo familiar, dessa forma 
movimenta a economia da cidade. “Considero que o evento promove grande 
visibilidade para a nossa cidade e que todos esses países participantes injetam 
um grande valor financeiro, promove muita articulação turística, além de 
possibilitar que as gerações mais novas possam visualizar atletas mais velhos 
ainda envolvidos com o esporte, o que incentiva a prática esportiva entre os 
mais novos”, disse a secretária de Esportes e Lazer de Natal, Danielle Mafra. 

A competição terá início neste sábado, 16, sempre a partir das 9h. Os jogos 
serão em 12 localidades da cidade de Natal: Palácio dos Esportes, UFRN, 
AABB, Colégio Nossa Senhora das Neves, Colégio Marista, Ginásio do DED, 
Sesi Clube, IFRN Campus Central, Complexo Educacional Contemporâneo, 
SESC Cidade Alta, Colégio Auxiliadora e no Unifacex Campus Imaculada da 
Conceição. 
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Ponto de Vista ESPORTE 

 
 
1- Hoje é dia de jogos da Copa! O Uruguai faz sua estreia diante do Egito às 
9h, depois é a vez do Marrocos enfrentar o Irá às 12h e fechando os jogos 
desta sexta-feira (15), um duelo ibérico, Portugal x Espanha. E aí, arrisca 
algum palpite? 

2- Natal sedia a partir do fim de semana o Campeonato Pan-Americano de 
Basquete Máster 2018. A abertura oficial da competição será realizada no 
sábado, no ginásio central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
às 19h. A entrada é gratuita. Além do Brasil, participam do torneio 
delegações dos Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Chile, México, 
Venezuela, Uruguai, Equador, Porto Rico, Peru e Guadalupe (República 
Francesa). Ao todo, são 174 equipes com atletas amadores e profissionais 
entre 35 e 75 anos de idade. Os jogos começam neste sábado, sempre a 
partir das 9h, no Colégio Nossa Senhora das Neves, no ginásio Marcelo 
Carvalho (DED), no Colégio Marista, no Complexo Educacional 
Contemporâneo, no Palácio dos Esportes, no Sesi Clube, no IFRN Campus 
Central, no Sesc Cidade Alta, no Unifacex Campus Imaculada Conceição, no 
Instituto Maria Auxiliadora, na AABB e na UFRN. As finais estão previstas 
para o dia 23. 

3- Natal viverá a Copa do Mundo de 2018 de uma maneira bem divertida. 
Uma competição de futebol de mesa que começa nesta sexta-feira (15), às 
17h, simulará o Mundial da Rússia, com a participação de 32 competidores, 
representantes de todas as seleções da Copa. O torneio acontece no 
Shopping Cidade Jardim, na zona Sul da capital potiguar, e irá até às 12h do 
domingo. O local também será espaço de diversão para torcedores, com 
jogos de sinuca e pebolim. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/03/PONTO-DE-VISTA-ESPORTE-4-_Logo-2-300x98.jpg
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