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Parceria do Sistema Fecomércio RN com 

a Alemanha ganha prêmio do Ministério 

do Turismo 

Projeto Verena ficou em 1º lugar no Prêmio Nacional de Turismo 

Por Redação 

 
O Projeto Verena, um dos principais frutos de uma parceria que começou a ser 

costurada há cerca de dez anos pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 

Queiroz, e que contou com o apoio decisivo do cônsul honorário da Alemanha no RN, 

Axel Geppert para sua concretização, ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional de 

Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo, na categoria Qualificação e 

Formalização no Turismo. Os premiados foram anunciados na noite desta quarta-feira 

(5), em cerimônia no Rio de Janeiro. 

O PNT premia projetos inéditos, inovadores e com contribuição significativa para o 

turismo brasileiro. O evento contou com a participação do presidente do Sistema 

Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Queiroz, que esteve acompanhado do diretor 

regional do Senac RN, Raniery Pimenta, e do coordenador de turismo e hospitalidade, 

Marcelo Milito. 

O Projeto Verena é operado por meio do Senac RN e surgiu da parceria entre o 

Sistema Fecomércio RN e o estado alemão da Renânia-Palatinado, iniciada em 2009. 

No caso do Verena, o braço alemão é a Câmara do Comércio da Cidade de Trier. O 
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objetivo da iniciativa é promover o intercâmbio de conhecimentos para contribuir 

com a implementação de novas tecnologias e desenvolvimento do turismo potiguar, o 

que tem possibilitado ao Senac RN acesso à metodologias e processos inovadores 

voltados à cadeia produtiva do turismo. 

A partir da estruturação do Projeto Verena, desde 2016, uma série de investimentos e 

ações foram implementadas, resultando na criação de 33 novos cursos pelo Senac, os 

quais já beneficiaram mais de 500 pessoas. 

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Queiroz, há 

cerca de uma década, a Instituição desenvolve parcerias com o governo da Renânia-

Palatinado. “Este Prêmio coroa um trabalho realizado com muito planejamento e foco 

em resultados. Temos trabalhado arduamente para contribuir com o desenvolvimento 

do turismo do Rio Grande do Norte, que é uma das nossas principais atividades 

econômicas. Somos gratos ao governo alemão e ao cônsul honorário no RN, Axel 

Geppert”, afirmou. 

Entre as iniciativas de sucesso, foram definidas sete categorias, as quais passaram por 

análise de uma comissão julgadora: Monitoramento e Avaliação do Turismo; 

Qualificação e Formalização no Turismo; Valorização do Patrimônio pelo Turismo; 

Turismo de Base Local e Produção Associada ao Turismo; Turismo Social; Inovação 

Tecnológica no Turismo; Marketing e Apoio à Comercialização do Turismo. Ao todo, 

241 projetos foram inscritos no prêmio. 
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PRESIDENTE DO SISTEMA 

FECOMÉRCIO/RN RECEPCIONA 

ALUNOS DO SENAC PREMIADOS 

EM COMPETIÇÃO NACIONAL 
Por Paulo Lopes 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, recebe, nesta 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. 

Marcelo Queiroz, presidente do Sistema Fecomércio/RN. Foto. Divulgação. 

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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Crédito. Foto. Divulgação. 

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. 

www.rn.senac.br 
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Presidente do Sistema FIERN 
participa de encontro com o cônsul 
da Argentina 

 
  

O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, 

participou de uma reunião com o cônsul da Argentina 

Alexandro Funes Lastra nesta quarta-feira, 04, quando 

trataram de novas possibilidades de intercâmbio. O encontro 

também teve participação de representantes das demais 

entidades dos setores produtivos do Rio Grande do Norte. 

Uma das ideias que foram discutidas é a realização de uma 

rodada de negócio, em fevereiro ou março do próximo ano, 

com empresários argentinos e norte-rio-grandenses. 
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Amaro Sales destacou que o diálogo, no início da tarde 

desta quarta-feira, foi proveitoso e mostrou que há chance 

de crescimento da presença das empresas e marcas potiguares 

no mercado argentino. 

  

O cônsul Alexandro Lastra é o representante diplomático 

para sete estados do Nordeste: Alagoas, Ceará, Maranhão, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. 

  

Ele destacou que o encontro desta quartaquar um diálogo 

inicial, a partir daí deverão ser planejadas ações 

conjuntas entre as entidades empresariais, o governo do 

Estado e o consulado para ampliar as oportunidades de 

aproximação. Um dos setores que ele destacou com potencial 

para novos intercâmbio foi o de energia renovável. 
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Também participaram da reunião os representantes de 

entidades como Fecomércio, Federação das Câmara de 

Dirigentes Lojistas, CDL-Natal, Abav (Associação Brasileira 

dos Agentes de Viagens) e ABIH (Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis). 
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Convocação: Junta Governativa de entidade 
sindical publica edital referente a eleição 

 

Imagem: Ilustração 

Por meio de Edital de Convocação veiculado nesta quarta (05) n o Diário Oficial do 
Estado, os membros da Junta Governativa do Sindicato do Comercio Varejista de 
Materiais Ópticos do Estado do RN (Sindiópticas/RN), entidade fundada em 10 de 
outubro de 2003, anunciam que no dia 10 de janeiro de 2019, no período de 8h às 17h, 
na capital do estado, será realizada eleição para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e delegados representantes junto a Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do RN (Fecomércio/RN) do órgão. 

 
Foi aberto o prazo de 15 dias, a partir desta quarta-feira, para o registro de chapas. 
O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro será 
dirigido ao presidente da Junta Governativa, podendo ser assinado por qualquer dos 
candidatos componentes da chapa. 

 
A secretaria da entidade funcionará no período destinado ao registro de chapas, no 
horário das 8h às 17h, onde se encontrará à disposição dos interessados pessoa 
habilitada para atendimento, prestação de informações concernentes ao processo 
eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. 
A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de três dias, a contar da 
afixação da relação das chapas registradas, conforme determina o Estatuto do 
Sindicato. 

 
Caso não seja obtido quórum em primeira convocação, a eleição ocorrerá em segunda e 
última votação no mesmo dia, horário e local. 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-V4N_-HP-s3k/XAhQatQZwuI/AAAAAAADsJo/auW7Avy7ZiER7Nx9L1RET7sqc5aQAs35QCLcBGAs/s1600/projeto.png
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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. 

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. 
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