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Marcelo Queiroz, Gilberto Costa e 

Luiz Lacerda participam da posse 

da CNC em Brasília 

 
Diretores da Fecomércio estiveram em Brasília 

 O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, junto com os vice-

presidentes Gilberto Costa e Luiz Lacerda, participou na noite de quarta-feira, 28, em 

Brasília, do jantar de posse da nova diretoria da Confederação Nacional do Comércio 

(CNC), que tem à frente o empresário José Roberto Tadros. 



 

CONTINUAÇÃO 

Queiroz passa a ocupar a diretoria Administrativa da CNC e Gilberto Costa a suplência 

de diretoria. O evento, realizado em um espaço de evento no Lago Sul da capital federal, 
contou com a presença do presidente da República, Michel Temer. 

 
Jantar de posse da nova diretoria da CNC 
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Após eleição unânime, nova 
diretoria do Sebrae toma posse em 
4 de janeiro 

Junto com Marcelo Queiroz, na presidência do Conselho Deliberativo do 
Sebrae-RN estarão o superintendente Zeca Melo, o diretor Operacional 
Marcelo Toscano e o diretor João Hélio Cavalcanti 
 
 

Redação 

O empresário Marcelo Queiroz, presidente da Federação de Comércio e 
Serviços do Rio Grande do Norte (Fecomércio-RN) e diretor administrativo da 
Confederação Nacional do Comércio (CNC), agora se prepara para assumir – 
no dia 4 de janeiro – a presidência do Conselho Deliberativo do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RN). “O trabalho 
que vem sendo feito é muito bom e daremos continuidade”, disse. 

Para o empresário, o mais importante é estimular a mentalidade 
empreendedora da população como forma de garantir geração de renda e 
fortalecer as microempresas que, a cada ano, por maior que sejam as 
dificuldades, se consolidam como sustentáculo da economia. Outra 
observação de Marcelo Queiroz está relacionada à geração de energia limpa. 

“Temos ventos e muito sol. Então, temos que aproveitar e ampliar a geração 
de energia eólica e solar, porque essas empresas devem atrair outros setores 
para o estado devido à disponibilidade de energia”, desatacou Queiroz. 

Junto com Marcelo Queiroz, na presidência do Conselho Deliberativo do 
Sebrae-RN estarão o superintendente Zeca Melo, o diretor Operacional 
Marcelo Toscano e o diretor Técnico João Hélio Cavalcanti. 

Todos eles foram eleitos de maneira unânime na sexta-feira, 30. O Conselho 
Deliberativo do Sebrae é composto por representantes do governo do Estado, 
governo federal e classe empresarial, nas áreas de agricultura, indústria e 
comércio (em forma de federações). 
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Sindcomércio entrega Mérito a 
personalidades e 
empreendedores de Macaíba 

 
Macaíba esteve em festa nesta sexta-feira (30) com o evento que marcou o ápice das 
comemorações pelos 70 anos do Sindicato do Comércio Varejista da cidade 
(Sindcomércio). A noite foi marcada, ainda, pela entrega do Mérito Luiz Cúrcio Marinho, 
edições 2017 e 2018. Seis personalidades e empreendedores, com histórias e 
marcantes e relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da cidade receberam 
esta que é a maior comenda do setor produtivo macaibense. 
  
Pela edição de 2017, que não aconteceu por motivos de logística, foram homenageados 
o empresário Luiz Carlos Lacerda, o ex-vereador Francenildo Ferreira de Lima e o 
professor Manoel Firmino de Medeiros. Em nome dos homenageados, Manoel Medeiros 
relembrou que não nasceu em Macaíba, mas foi na cidade que ele começou sua vida. 
“Sou macaibense de coração e agradeço a generosidade das entidades representativas 
do comércio da cidade por ter escolhido o meu nome e os dos meus colegas”, disse. 
  
Os agraciados pelo Mérito Luiz Cúrcio Marinho 2018 foram os empresários Eliane 
Cabral, Sandro de Lima e Luiz Antônio Lacerda, vice-presidente da Fecomércio e 
presidente do Sindcomércio Macaíba. Lacerda, que representou os premiados, reforçou 
que essa foi uma noite especial, de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas 
personalidades à cidade de Macaíba. 



 

CONTINUAÇÃO 

  
“Estou orgulho e agradecido por esta noite. Agradeço a parceria, sempre firme e 
produtiva, do Sistema Fecomércio RN, na pessoa do presidente Marcelo Queiroz, que 
realiza um belo trabalho para a população macaibense. Os homenageados de hoje 
representam a força e impulsionam o comércio em Macaíba, tendo papel fundamental. 
Parabéns à todos nós”, declarou Lacerda. 
  
Luiz Antônio Lacerda também recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de 
Macaíba, a Comenda Fabrício Gomes Pedroza, pela sua história e atividade comercial 
executada no município da região metropolitana. 
  
“Luiz não esqueceu a cidade que nasceu e orgulha o nome de Macaíba, representando 
o nosso comércio”, acrescentou o prefeito Fernando Cunha. 
  
O presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, agradeceu 
o apoio do Sindcomércio, que em 2018 completa 70 anos de fundação. Para ele, o 
sindicato é um braço forte na atuação do Sistema em Macaíba, e, além disso, o Mérito 
Luiz Cúrcio estimula os empresários a crescerem ainda mais no município. 
  
“Hoje é um dia de conhecermos histórias de superação e conquistas, principalmente 
este ano, que a economia do Brasil sofreu duros golpes e mesmo assim, apresentará 
um tímido crescimento. Com essa situação instável, conseguimos desenvolver um bom 
trabalho em Macaíba, que possui unidades do Sesc e Senac. Como exemplo, 
atendemos mais de 200 alunos nas educações Infantil e Fundamental, e mantemos uma 
clínica odontológica com quase 500 atendimentos, por mês. O Sistema Fecomércio é 
atuante em Macaíba e auxilia no crescimento econômico da cidade, formando 
profissionais capacitados com reconhecida excelência”, afirmou Marcelo Queiroz. 
  
O Mérito Luiz Cúrcio Marinho foi criado em 2011 pela Casa do Empresário de Macaíba, 
que congrega o Sindicato do Comércio Varejista e a Câmara de Dirigentes Lojistas da 
cidade, com o apoio do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte. 
  
Também participaram da cerimônia o prefeito de Macaíba, Fernando Cunha; secretários 
municipais, vereadores, além de gestores da Fecomércio, Sesc, Senac e empresários. 



 

VEÍCULO: PORTAL G1/RN  DATA: 03.12.18 
 

Atraso de salário e 13º dos servidores do RN 
tira R$ 1 bi de circulação e preocupa comércio 
Governo afirmou na última sexta-feira (30) que não tem expectativa 

de concluir folha de pagamento dentro do ano de 2018. Décimo 

terceiro de 2017 ainda não foi concluído. 
Por Igor Jácome, G1 RN 

 

 

Comércio de rua em Natal, RN — Foto: Jonathan Lins/G1 

O atraso do pagamento de salário de dezembro e do 13º salário de 2018 dos 
servidores públicos estaduais vai retirar cerca de R$ 1 bilhão de circulação da 
economia do Rio Grande do Norte no período de festas natalinas e ano novo. 
A situação preocupa o setor de comércio e serviços que prevê um impacto de 
frustração das expectativas de vendas do comércio. 
 
As estimativas do valor são do Fórum de Servidores do Estado, que aponta a 
falta de pagamento de duas folhas (dezembro e 13º de 2018), além da 
conclusão do pagamento do 13º de 2017, que não foi depositado para os 
servidores que ganham acima de R$ 5 mil - são cerca de R$ 141 milhões. O 
governo também não anunciou quando vai pagar os salários de novembro 
para os servidores que ganham acima de R$ 5 mil. 
 
Na última sexta-feira (30), a secretária do Gabienete Civil do RN, Tatiana 

Mendes Cunha, confirmou em entrevista que o governo não tem expectativa de 

pagar o 13º e os salários de dezembro dentro do ano de 2018, por causa da crise 
financeira pela qual o estado passa. Ela ainda considerou que o governo  

https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2018/11/30/governo-do-rn-nao-tem-dinheiro-para-pagar-13o-de-2018-diz-gabinete-civil.ghtml
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2018/11/30/governo-do-rn-nao-tem-dinheiro-para-pagar-13o-de-2018-diz-gabinete-civil.ghtml
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2018/11/30/governo-do-rn-nao-tem-dinheiro-para-pagar-13o-de-2018-diz-gabinete-civil.ghtml


 

CONTINUAÇÃO 
 
precisa ganhar uma ação na Justiça para fazer uma operação de crédito que 
permita o pagamento do 13º do ano passado. 
 
Segundo o presidente da Fecomércio no Rio Grande do Norte, Marcelo 
Queiroz, a situação causa preocupação, uma vez que os salários do serviço 
público representam 40% da massa salarial do estado e, somente o 
funcionalismo estadual é responsável por 28% do montante. 
 
"É um peso muito grande. É um volume muito grande de recursos que 
deixarão de circular. É impossível não dizermos que haverá, sim, reflexos 
negativos nas nossas vendas, com possíveis impactos até mesmo na 
geração de empregos", considerou. 
 
Ainda de acordo com Marcelo Queiroz, a estimativa do comércio era fechar o 
ano com um aumento nas vendas entre 5% e 6% - "o que seria uma grande 
vitória, visto que no ano passado terminamos com retração de 1,5%". Porém, 
com o a falta de pagamento dos salários e do 13º, ele considera que é 
praticamente certa alguma frustração de estimativa. 
 
"Nós entendemos todas as dificuldades financeiras pelas quais o Executivo 
Estadual passa. E é exatamente por isso que temos alertado para a 
necessidade urgente de se encontrar caminhos para o reequilíbrio fiscal e 
financeiro das contas públicas", considerou. 
 

CDL prevê crescimento de vendas 
O presidente da CDL Natal, porém, não acredita que o valor "alardeado" seja 
correto. Augusto Vaz afirma que, segundo o governo do estado, o 13º 
acrescentaria R$ 500 milhões em circulação no estado e a falta desse valor 
seria o maior impacto para o comércio. Ainda de acordo com ele, ainda 
assim, a estimativa é de crescimento das vendas, em torno de 4,5%. 
 
"Ano passado, o governo não pagou o décimo terceiro e mesmo assim 
tivemos crescimento. É claro que é ruim para as famílias dos servidores e faz 
falta para a economia, mas o comércio não depende exclusivamente disso", 
considerou. 
 
Augusto Vaz ainda ponderou que o décimo terceiro dos servidores estaduais 
representa estatiticamente entre 15% e 20% da massa de bonificações 
natalinas distribuídas no estado, consideando, além do poder público 
estadual, as empresas privadas, o setor público federal e o municipal. 
"Quando a gente analisa o quadro geral, continua acreditando que o 
comércio deverá ter saldo positivo", considerou. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 04.12.18 
 

Presidente da Fecomércio RN recepciona 

alunos do Senac premiados 

Potiguar disputará vaga para representar Brasil 

Por Redação 

 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, recebe, na próxima sexta-

feira (07), os estudantes do Senac Rio Grande do Norte, Gustavo Almeida (Serviço de 

Restaurante) e Lucas Araújo (Cozinha), premiados nas Competições Senac de 

Educação Profissional. 

Será promovido café da manhã, na sede da Fecomércio RN, com a participação dos 

alunos, treinadores, autoridades do trade turístico e imprensa. 

Realizado no final de novembro, o torneio reuniu estudantes de 20 estados brasileiros, 

no Espírito Santo. Durante quatro dias, eles passaram por uma série de provas que 

simularam desafios do ambiente real de trabalho, sendo avaliados pelo desempenho 

apresentado. 

Após obter medalha de prata no evento, o potiguar Gustavo Almeida vai disputar uma 

vaga para representar o Brasil na olimpíada mundial de profissões, a Worldskills. O 

evento ocorrerá na Rússia, em agosto de 2019, reunindo jovens de todos os 

continentes. 
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Ele concorrerá com o baiano Lucas dos Santos, que foi ouro no torneio nacional. O 

estudante inicia uma intensa jornada de treinamentos até a seletiva final, que ocorrerá 

em março do ano que vem. 

Além da medalha de prata, o Senac RN também garantiu uma medalha de Excelência, 

pelo desempenho do estudante Lucas Araújo, na ocupação Cozinha. Os alunos foram 

acompanhados pelos experts da instituição, Angelo Medeiros (Cozinha) e Eliane 

Soares (Serviço de Restaurante). 

Saiba Mais – As Competições Senac de Educação Profissional buscam refletir as 

competências e os atributos dos alunos, desafiando-os a resolver situações de trabalho 

específicas de sua área de atuação. Esta iniciativa também estimula o participante a 

adquirir maior comprometimento com a qualidade do seu trabalho e, ainda, 

desenvolver uma visão ampla e consciente da atuação profissional. 

Serviço: 

Café da Manhã Competidores Premiados Senac RN 

Data: 07/12/2018 (Sexta-feira) 

Hora: 8h30 

Local: Fecomércio RN – Salão de Eventos 
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PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO 

RN RECEPCIONA ALUNOS DO SENAC 

PREMIADOS EM COMPETIÇÃO NACIONAL 

 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, recebe, na 

próxima sexta-feira (07), os estudantes do Senac Rio Grande do Norte, 

Gustavo Almeida (Serviço de Restaurante) e Lucas Araújo (Cozinha), 

premiados nas Competições Senac de Educação Profissional. 

 

Será promovido café da manhã, na sede da Fecomércio RN, com a 

participação dos alunos, treinadores, autoridades do trade turístico e 

imprensa. 

 

Realizado no final de novembro, o torneio reuniu estudantes de 20 

estados brasileiros, no Espírito Santo. Durante quatro dias, eles 

passaram por uma série de provas que simularam desafios do 

ambiente real de trabalho, sendo avaliados pelo desempenho 

apresentado. 

https://3.bp.blogspot.com/-cS-ukJdBWpg/XAXDy-2IhsI/AAAAAAABAaM/_JYirZjIh6MkGJIpLRFw9osRtVISaG67ACLcBGAs/s1600/Convite%2BSenac%2BRN_Caf%25C3%25A9%2Bda%2BManh%25C3%25A3_071218.png
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Após obter medalha de prata no evento, o potiguar Gustavo Almeida 

vai disputar uma vaga para representar o Brasil na olimpíada mundial 

de profissões, a Worldskills. O evento ocorrerá na Rússia, em agosto 

de 2019, reunindo jovens de todos os continentes. 

 

Ele concorrerá com o baiano Lucas dos Santos, que foi ouro no torneio 

nacional. O estudante inicia uma intensa jornada de treinamentos até 

a seletiva final, que ocorrerá em março do ano que vem. 

 

Além da medalha de prata, o Senac RN também garantiu uma medalha 

de Excelência, pelo desempenho do estudante Lucas Araújo, na 

ocupação Cozinha. Os alunos foram acompanhados pelos experts da 

instituição, Angelo Medeiros (Cozinha) e Eliane Soares (Serviço de 

Restaurante). 

 

Saiba Mais – As Competições Senac de Educação Profissional buscam 

refletir as competências e os atributos dos alunos, desafiando-os a 

resolver situações de trabalho específicas de sua área de atuação. Esta 

iniciativa também estimula o participante a adquirir maior 

comprometimento com a qualidade do seu trabalho e, ainda, 

desenvolver uma visão ampla e consciente da atuação profissional. 

 

Serviço: 

Café da Manhã Competidores Premiados Senac RN 

Data: 07/12/2018 (Sexta-feira) 

Hora: 8h30 

Local: Fecomércio RN – Salão de Eventos 

Av. Alm. Alexandrino de Alencar, 562 - Alecrim, Natal - RN, 59031-350 
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Presidente do Sistema Fecomércio RN 

recepciona alunos do Senac premiados em 

competição nacional 

 
POTIGUAR DISPUTARÁ VAGA PARA REPRESENTAR BRASIL NA OLIMPÍADA MUNDIAL 

DE PROFISSÕES 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, recebe, na próxima sexta-

feira (07), os estudantes do Senac Rio Grande do Norte, Gustavo Almeida (Serviço de 

Restaurante) e Lucas Araújo (Cozinha), premiados nas Competições Senac de 

Educação Profissional. 

Será promovido café da manhã, na sede da Fecomércio RN, com a participação dos 

alunos, treinadores, autoridades do trade turístico e imprensa. 

Realizado no final de novembro, o torneio reuniu estudantes de 20 estados brasileiros, 

no Espírito Santo. Durante quatro dias, eles passaram por uma série de provas que 
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simularam desafios do ambiente real de trabalho, sendo avaliados pelo desempenho 

apresentado. 

Após obter medalha de prata no evento, o potiguar Gustavo Almeida vai disputar uma 

vaga para representar o Brasil na olimpíada mundial de profissões, a Worldskills. O 

evento ocorrerá na Rússia, em agosto de 2019, reunindo jovens de todos os 

continentes. 

Ele concorrerá com o baiano Lucas dos Santos, que foi ouro no torneio nacional. O 

estudante inicia uma intensa jornada de treinamentos até a seletiva final, que ocorrerá 

em março do ano que vem. 

Além da medalha de prata, o Senac RN também garantiu uma medalha de Excelência, 

pelo desempenho do estudante Lucas Araújo, na ocupação Cozinha. Os alunos foram 

acompanhados pelos experts da instituição, Angelo Medeiros (Cozinha) e Eliane 

Soares (Serviço de Restaurante). 

Saiba Mais 

As Competições Senac de Educação Profissional buscam refletir as competências e os 

atributos dos alunos, desafiando-os a resolver situações de trabalho específicas de sua 

área de atuação. Esta iniciativa também estimula o participante a adquirir maior 

comprometimento com a qualidade do seu trabalho e, ainda, desenvolver uma visão 

ampla e consciente da atuação profissional. 

Serviço: 

Café da Manhã Competidores Premiados Senac RN 

Data: 07/12/2018 (Sexta-feira) 

Hora: 8h30 

Local: Fecomércio RN – Salão de Eventos 

Av. Alm. Alexandrino de Alencar, 562 – Alecrim, Natal – RN, 59031-350 



 

SESC 
VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 03.12.18 
 

Sesc abre período de matrículas para 
modalidades esportivas 

O período de matrículas nas 
modalidades esportivas para 2019 oferecidas em seis unidades do Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) vai começar. Os veteranos podem se 
matricular de 3 a 21 de dezembro nas centrais de relacionamento das unidades Sesc 
e os novatos podem se inscrever a partir de 02 de janeiro de 2019. 
 
São mais de 15 modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc Cidade Alta, 
Potilândia, Zona Norte – todas em Natal –, Sesc Macaíba, Sesc Mossoró e Sesc Caicó. 
Entre as atividades estão: musculação, natação, hidroginástica, karatê, zumba e 
treinamento funcional. Algumas unidades dispõem de avaliação física, serviço que 
auxilia o atleta a atingir seus objetivos físicos, e também atividades voltadas para 
crianças, como o mix esportivo e o esporte kids. 
 
Para efetuar a matrícula, é preciso ter válido o cartão de associado Sesc RN, atestado 
médico atualizado, mensalidades 2018 em dia (no caso de veteranos), RG, CPF e 
comprovante de residência. Os valores subsidiados variam conforme a modalidade e 
a categoria no cartão de associado: comerciário, conveniado e usuário. 
 
Ao oferecer esportes a valores subsidiados, o Sesc pretende incentivar a melhoria da 
qualidade de vida através da práticas de atividades físicas e lúdicas. Por isso, oferece 
diversas atividades de lazer e esportes para crianças, jovens, adultos e idosos. 
Também realiza eventos esportivos durante o ano, como: o Circuito Sesc de Corrida 
e os Jogos dos Comerciários. 

https://3.bp.blogspot.com/-zIalXmXaZZk/XAVCmTX_zSI/AAAAAAACIhQ/WcJoLypnX58Zoqu_QbVHxvSXm9WoJyrQgCLcBGAs/s1600/sesc-esportes-484x363.jpeg
https://3.bp.blogspot.com/-zIalXmXaZZk/XAVCmTX_zSI/AAAAAAACIhQ/WcJoLypnX58Zoqu_QbVHxvSXm9WoJyrQgCLcBGAs/s1600/sesc-esportes-484x363.jpeg
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As modalidades esportivas disponíveis, horários e valores em cada unidade podem 
ser consultadas no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. Mais informações podem 
ser obtidas na Central de Relacionamento da unidade de interesse. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc abre período de matrículas nas modalidades esportivas 
Quando? 
Veteranos: 3 a 21 de dezembro de 2018 
Novatos: a partir de 02 de janeiro de 2019 
Onde se matricular? Centrais de relacionamento das unidades Sesc 
Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33, Cidade Alta. Natal RN 
Sesc Zona Norte | Rua Paranduva, nº 2.873, Conjunto Santa Catarina. Natal RN 
Sesc Potilândia | Avenida Senador Salgado Filho, S/N, Potilândia. Natal RN 
Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, nº 310. Centro. 
Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova Betânia. 
Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55, Boa Passagem. 
 
 
 
 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 
VEÍCULO: BLOG WLLANA DANTAS  DATA: 04.12.18 
 

Audiovisual produzido em Caicó é premiado em festivais de 

cinema 

 

Segmento cultural que vem crescendo e aos poucos começa a despontar nos festivais de 

cinema, o audiovisual produzido em Caicó foi premiado na Mostra de Cinema de Gostoso 

e no FINC – Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa, ambos realizados entre a 

última semana de novembro e início de dezembro. 

O curta-metragem “P´s”, de Lourival Andrade, que já havia sido selecionado para o 

Festival Olhar Independente de Curtas da UFRN e o Curta Suzano (SP), recebeu o 

Prêmio Místika de Finalização em São Miguel do Gostoso e a premiação de Melhor Curta 

Potiguar, em Baía Formosa. O FINC também premiou “Caicó, Terra de Poesia”, de 

Raildon Lucena, na categoria Pérolas do RN. Ambos os filmes foram produzidos pela 
Referência Comunicação. 

“P´s”, que é um espetáculo da Trapiá Cia. Teatral, percorreu o Brasil no Palco Giratório 

do SESC Nacional, foi ovacionado pelo público por onde passava. Com a adaptação para 

a linguagem audiovisual, a história agora atinge novos públicos nessa adaptação sertaneja 

do livro “Eu, Pierre Rivière, que degolei minha irmã, meu irmão e minha mãe”, de 

Michel Foucault. 
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Já “Caicó, Terra de Poesia” é um curta-metragem sobre as potencialidades turísticas de 

Caicó com imagens representativas da cidade embaladas pela poesia de Edcarlos 

Medeiros. A premiação das duas produções, legitimamente caicoenses, é um incentivo 

para o audiovisual local que aos poucos começa a receber reconhecimento do setor a 

partir da realização do primeiro Festival de Cinema Curta Caicó, que aconteceu em junho 
de 2018. 

Do festival surgiu o curta “Nomofobia”, produzido na oficina do cineasta paraibano 

Kennel Rógis, patrocinada pelo SESC, e que também começa a participar de festivais. O 

último foi o Comunicurtas, na cidade de Campina Grande (PB), onde foi exibido na 
Mostra Brasil. 

Aprovada na Lei Câmara Cascudo, a segunda edição do Curta Caicó foi confirmada para 

junho do próximo ano e será realizada pela Referência Comunicação. “Estamos 

finalizando o projeto do próximo Curta Caicó. Com a Lei de Incentivo Cultural da 

Câmara Cascudo em mãos, vamos buscar apoio para realizar o evento que terá oficinas de 

audiovisual, mostras competitivas, homenagens e grande programação cultural”, ressaltou 
Raildon Lucena, idealizador do festival. 

Ele conta que além de Caicó, o Seridó registra um crescimento na produção audiovisual 

com realizadores independentes nas cidades de Currais Novos, Jardim do Seridó, Lagoa 

Nova, Florânia, entre outros. “O Seridó, como um todo, começa a despontar no cenário de 

produções audiovisuais e isso é importante para a cadeia produtiva regional. A nossa 

região é rica em narrativas e o cinema é uma ferramenta importante para contar essas 

histórias”, afirmou. 
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Confira agenda Cultural do Natal em 

Natal 2018 

Semana tem programação cultura diversificada 

Por Redação 

 
A agenda cultural da Prefeitura do Natal para esta semana tem opções para todos os 

gostos e estilos. Todos os dias da semana os natalenses e visitantes poderão conferir 

projetos na área de Dança, Cultura Popular, Teatro, Shows e muito mais. A 

programação do Natal em Natal, as ações do Cultura na Cidade e editais lançados pela 

Secretaria de Cultura e projetos via Lei Djalma Maranhão, trazem uma semana com o 

melhor da nossa Cultura. Confira: 

PRÊMIO HANGAR NO TEATRO RIACHUELO COM DUDU NOBRE 

Segunda-feira (3) é dia do tradicional Prêmio Hangar, projeto pioneiro que na última 

década premia e valoriza a produção cultural do Rio Grande do Norte. O Teatro 

Riachuelo recebe a partir das 20h a 16ª edição, em uma noite dedicada ao samba. O 

Prêmio Hangar terá show de encerramento com Dudu Nobre, Ribeira Boêmia e 

Convidados com participações especiais que cantam no primeiro bloco da premiação. 

Com o tema ‘’Vem de Samba’’, o Hangar vai homenagear os compositores Arlindo 

Cruz/RJ, Mestre Zorro/RN e o Dia Nacional do Samba. Os ingressos populares a 

partir de R$ 40,00 estão à venda na bilheteria do teatro e no site Uhuu.com. Novos 
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nomes se misturam com veteranos e tradicionais em uma lista que destaca o trabalho 

de jovens da periferia e suas linguagens urbanas juntamente com figuras do samba e 

artistas de shows e canções autorais, são mais de 40 profissionais da música potiguar 

com indicações distribuídas nas 12 categorias competitivas. 

MÚSICA INSTRUMENTAL NAS ESCOLAS 

O projeto “Música Instrumental Nas Escolas”, incentivado pela Prefeitura do Natal 

através da Lei Djalma Maranhão, apresenta Antônio de Pádua nesta terça-feira (4), na 

Escola Municipal Alexandrino Sampaio. O projeto aposta na potência da música 

instrumental como uma ferramenta educativa, atuando na formação de público, dando 

a oportunidade para crianças e jovens receberem um show musical em sua 

comunidade escolar. As ações proporcionam a fruição de obras artísticas 

instrumentais dentro do ambiente escolar, despertando a sensibilidade, o 

desenvolvimento crítico e criativo dos alunos, como também o interesse pela prática 

da música através do contato direto com os músicos, por meio de uma aula 

espetáculo. 

CONCERTO DIDÁTICO DA BANDA SINFÔNICA 

A Banda Sinfônica da Cidade do Natal segue seu cronograma de concertos didáticos 

em 2018, dentro do Cultura na Cidade e integrante do Natal em Natal, promovido 

pela Prefeitura. Nesta quarta-feira (5), a banda se apresenta na Escola Municipal 

Emília Ramos (Cidade Nova), às 16h. Os alunos terão oportunidade de conhecer 

obras consagradas e depois debater com os músicos. 

MUSEU DJALMA MARANHÃO NA “SEMANA NATALINA” 

Único museu do RN voltado exclusivamente para a Cultura Popular, o Djalma 

Maranhão apresenta a partir desta terça-feira (4) a Semana Natalina. Até o dia 30 de 

dezembro, o espaço apresenta ampla programação voltada para os visitantes 

conhecerem o acervo do Museu. A abertura será com a exposição “As Marias”, do 

fotógrafo Anchieta Xavier, às 15h, com a participação do coral de alunos do ensino 

fundamental do Colégio Salesiano São José. A exposição fotográfica homenageia 

várias “Marias” e sua devoção religiosa pela Maria mãe. A programação do Museu 

segue com a palestra “Experiências em práticas populares de saúde”, na quarta-feira 

(5), com o médico Iaperi Araújo. 50 idosos do Centro de Convivência Ivone Alves 

estarão participando do projeto, que começa às 13h, no auditório do Museu Djalma 

Maranhão. Na sexta-feira (7) é a vez do projeto “Cultura popular no Cinema”, das 

14h às 16h, com o filme “A pessoa é para o que nasce – Ceguinhas de Campina 

Grande”. A obra retrata a experiência da vida através da falta, o compromisso com a 

sobrevivência. Três irmãs cegas cantam em troca de esmola em Campina Grande 

(PB). Alunos da Escola Estadual Nestor Lima participam da projeção e ao final vão 

debater a obra com professores de História, Artes, Audiovisual e Antropologia. O 

telefone do Museu Djalma Maranhão é o 98845-6441. 
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ESPETÁCULO “AS SETE PRINCESAS” 

Na quinta-feira (6), o Natal em Natal apresenta o espetáculo “As Sete Princesas”, no 

Centro de Convenções, em duas sessões (17h e 19h30). O projeto marca o 

encerramento do calendário de atividades do Ballet Municipal e da Escola Professor 

Roosevelt Pimenta. Nesta edição, o Ballet Municipal irá encenar a obra “As Filhas do 

Arco Íris”, de Eucílio Farias de Lacerda, com direção e roteiro de Dimas Carlos. 

Serão 200 alunos e profissionais envolvidos na apresentação do espetáculo, além de 

escolas de dança das quatro regiões administrativas da cidade. Além dos alunos e 

professores, estarão presentes as escolas de dança “All hanna Cia de Danças” (Zona 

Leste), “Vi- vemos Cia de Danças” (Zona Sul); Associação Cultural do Bom Pastor 

(Zona Oeste) e Ballet Darleny Moura, da Zona Norte. Nascido dentro do Ballet da 

Cidade e seguidor do legado do mestre Roosevelt Pimenta, Dimas Carlos também 

assina o Roteiro e Direção Geral do tradicional espetáculo de fim de ano. 

TEMPORADA “INSTRUÇÕES PARA ABRAÇAR” 

A Prefeitura do Natal, através da Secretaria de Cultura (Secult/Funcarte) por meio do 

Edital Cena Processo, apresenta a temporada do espetáculo “Instruções para 

AbraçAR”. A obra tem como ponto de partida um caso real de sequestro de uma 

menina durante a ditadura na Argentina. O espetáculo reconta a história por meio de 

um casal de idosos, dois cozinheiros e dois vizinhos, num entrecruzamento entre 

memória, nostalgia e invenção. A obra, até então inédita no Brasil, possui dramaturgia 

de Arístides Vargas, do Grupo de Teatro Malayerba (Equador) e direção de Diogo 

Spinelli. Os espetáculos serão apresentados no CEU Manoel Marinheiro (Felipe 

Camarão), quinta e sexta (às 19h) e sábado às 16h. No domingo (9), às 19h, na Casa 

da Ribeira e nos dias 12, 13 e 14 no CEU Manoel Marinheiro sempre às 19h. Dias 18 

e 19 no DEART (UFRN), às 19h. 

FEIRA GARAJAL SÁBADO (8) E DOMINGO (9) 

Sábado (8) e domingo (9) tem Feira Garajal, dentro do Natal em Natal 2018. O 

tradicional projeto que ocupa a rua Ângelo Varela, no Tirol (lateral da AABB), recebe 

shows, artesanato e feirinha gastronômica e de economia solidária. A entrada é franca. 
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Governo entrega certificados a mais de mil 

concluintes em cursos de capacitação turística 

Começa nesta segunda-feira (3) a entrega dos certificados aos concluintes 

dos cursos de capacitação promovidos nos cinco polos turísticos do Rio 

Grande do Norte. Foram ofertadas mais de mil vagas para qualificações 

voltadas ao fortalecimento da oferta turística no Estado potiguar e, 

consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos. 

Os cursos foram executados pelo Senac e tiveram início em abril. Foram oito 

meses de atividades em 19 municípios do Estado, que contemplaram os 

polos Costa das Dunas, Costa Branca, Serrano, Agreste/Trairi e Seridó. A 

ação foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da secretaria de 

Turismo e com recursos do Governo Cidadão. 

“Foram dezenas de cursos gratuitos. Não demos o peixe, mas a vara para 

que esses participantes possam pescar com suas capacidades e força de 

vontade. Foi uma ação importante não só para qualificação do nosso turismo, 

mas para formação de mão de obra e geração de emprego e renda no 

Estado”, destacou o secretário estadual de Turismo, Manuel Gaspar. 

A subsecretária de Turismo, Solange Portela, chama atenção para o período 

das capacitações, que dotaram o Estado de mão de obra qualificada na 

abertura da alta temporada turística do Estado. “Entregamos os primeiros 

certificados aos participantes da região das Serras do Agreste Potiguar, em  
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novembro passado, e daremos continuidade agora com essa segunda etapa 

de cursos, contemplando destinos com maior número de serviços turísticos”, 

concluiu. 

Para o titular da Secretaria Extraordinária para Gestão de Projetos e 

coordenador do Governo Cidadão, Vagner Araújo, os 1040 capacitados pela 

ação demonstra como o Governo tem investido nas potencialidades 

turísticas. “Recebemos notícias que depois desses cursos muitas pessoas já 

abriram sua própria empresa”, ressaltou. 

A partir de hoje e até 21 de dezembro ocorrerá, nos municípios que 

receberam os cursos, a solenidade de entrega dos certificados aos 

participantes. A entrega contará com participação dos secretários municipais 

de turismo, técnicos da pasta estadual de turismo e representantes do Senac 

e Governo Cidadão. 

Municípios e respectivos cursos ofertados: 

– Parnamirim ((Boas Práticas na manipulação de alimentos) 

– Nísia Floresta (Boas práticas na manipulação de Alimentos e Orientador 

turístico local) 

– São Miguel do Gostoso (Orientador turístico Local e Inglês) 

– Touros (orientador turístico local, Inglês e Técnicas para Garçom) 

– Maxaranguape (Inglês, técnicas para garçom e qualidade em serviços 

turísticos) 

– Guamaré (Orientador turístico local) 

– Macau (Orientador turístico, Qualidade em serviços turísticos e 

Comercialização de produtos turísticos) 

– Areia Branca (Orientador turístico local, boas práticas na manipulação de 

alimentos e técnicas para Garçom) 

– Mossoró (Inglês, técnicas de guiamento em geoturismo e Marketing digital 

e E-Comerce) 

– Assú (Boas práticas na manipulação de alimentos e orientador turístico 

Local) 

– Portalegre (Técnicas para Garçom e Qualidade em serviços turísticos) 
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– Martins (Técnicas para Garçom e Qualidade em serviços turísticos) 

– Extremoz (Técnicas para Garçom e Qualidade em serviços turísticos) 

– Baia Formosa (Inglês, Qualidade em serviço turístico e Orientador turístico) 

– Canguaretama (Qualidade em serviço turístico, orientador turístico e boas 

práticas na manipulação de alimentos) 

– Santa Cruz (Inglês e Orientador turístico) 

– Currais Novos (Técnicas de Guiamento em Geoturismo, Técnicas para 

Garçom) 

– Caicó (Técnicas de Guiamento em Geoturismo) 

– Carnaúba dos Dantas (Culinária Regional, Técnicas de Guiamento em 

Geoturismo) 

As solenidades aconteceram respectivamente nos seguintes municípios: 

03/12: Município de Parnamirim às 15h no restaurante Paçoca de Pilão, 

Pirangi do Norte 

03/12: Município de Nísia Floresta às 19h no Hotel Praia Bonita 

04/12: Município de São Miguel do Gostoso às 10h no Centro de Cultura. 

04/12: Município de Touros às 15h no Centro de Turismo. 

04/12: Município de Maxaranguape às 19h no Ecoposto do Idema. 

05/12: Município de Guamaré às 10h na Pousada Ebenezer. 

05/12: Município de Macau às 14h. 

05/12: Município de Areia Branca às 19h na Câmara Municipal. 

06/12: Município de Mossoró às 14h no Palácio da Resistência. 

07/12: Município de Assú às 10h no Cineteatro. 

11/12: Município de Portalegre às 14h na casa de Câmara e Cadeia da Vida. 

11/12: Município de Martins na Secretaria de Educação. 
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18/12: Município de Extremoz ás 9h. 

19/12: Município de Baía Formosa às 10h. 

19/12: Município de Canguaretama às 15h 

20/12: Município de Santa Cruz às 09h. 

20/12: Município de Currais Novos na CDL às 14h. 

20/12: Município de Caicó às 19h. 

21/12: Município de Carnaúba dos Dantas às 9h na Câmara Municipal 
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