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PARCERIA DO SISTEMA FECOMÉRCIO RN 

COM A ALEMANHA GANHA PRÊMIO DO 

MINISTÉRIO DO TURISMO 

 

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 (PNT), promovido pelo Ministério do Turismo, na categoria 

Qualificação e Formalização no Turismo. Os premiados foram 

anunciados na noite desta quarta-feira (5), em cerimônia realizada na 

Fundação Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O PNT premia projetos 

inéditos, inovadores e com contribuição significativa para o turismo 

brasileiro. 

 

“É uma grande honra receber, em nome do Sistema Fecomércio, este 

prêmio que coroa um trabalho realizado com muito planejamento e 

foco em resultados. Temos trabalhado arduamente para contribuir com 
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 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”, comemorou o 

presidente Marcelo Queiroz, durante a solenidade. 

 

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 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. 

 

A assinatura do convênio de renovação do Projeto Verena para o ano 

de 2019 será realizada nesta sexta-feira, 7.12, às 15h, na sede da 

Fecomércio RN, entre o presidente Marcelo Queiroz e coordenador de 

projetos da Câmara de Comércio e Indústria da cidade de Trier (EIC 

Trier), Matthias Fuchs. 

 

Entre as iniciativas de sucesso participantes do Prêmio Nacional do 

Turismo, 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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O evento teve como anfitriões o atual ministro do Turismo, Vinícius 

Lummertz; e o seu sucessor, Marcelo Álvaro Antonio; e contou com a 

presença do presidente da CNC, José Roberto Tadros; do diretor 

Regional do Senac RN, Raniery Pimenta; do diretor Regional do Sesc e 

ex-diretor do Senac RN, que auxiliou na execução do projeto Verena, 

Fernando Virgilio; do coordenador de turismo e hospitalidade da 

instituição, Marcelo Milito; além de representantes de entidades do 

turismo de todo o país. 

 

Mais fotos no https://www.flickr.com/photos/fecomerciorn. 
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Parceria do Sistema Fecomércio RN com a 

Alemanha ganha prêmio do Ministério do 

Turismo 

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 (PNT), promovido pelo Ministério do Turismo, na categoria Qualificação e 
Formalização no Turismo. Os premiados foram anunciados na noite desta quarta-feira 
(5), em cerimônia realizada na Fundação Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O PNT 
premia projetos inéditos, inovadores e com contribuição significativa para o turismo 
brasileiro. 

“É uma grande honra receber, em nome do Sistema Fecomércio, este prêmio que 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”, comemorou o presidente Marcelo 
Queiroz, durante a solenidade. 

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 objetivo da  

http://companhiadanoticia.com.br/parceria-do-sistema-fecomercio-rn-com-a-alemanha-ganha-premio-do-ministerio-do-turismo/
http://companhiadanoticia.com.br/parceria-do-sistema-fecomercio-rn-com-a-alemanha-ganha-premio-do-ministerio-do-turismo/
http://companhiadanoticia.com.br/parceria-do-sistema-fecomercio-rn-com-a-alemanha-ganha-premio-do-ministerio-do-turismo/


 

CONTINUAÇÃO 

 

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. 

A assinatura do convênio de renovação do Projeto Verena para o ano de 2019 será 
realizada nesta sexta-feira, 7.12, às 15h, na sede da Fecomércio RN, entre o presidente 
Marcelo Queiroz e coordenador de projetos da Câmara de Comércio e Indústria da 
cidade de Trier (EIC Trier), Matthias Fuchs. 

Entre as iniciativas de sucesso participantes do Prêmio Nacional do Turismo, 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. 

O evento teve como anfitriões o atual ministro do Turismo, Vinícius Lummertz; e o seu 
sucessor, Marcelo Álvaro Antonio; e contou com a presença do presidente da CNC, José 
Roberto Tadros; do diretor Regional do Senac RN, Raniery Pimenta; do diretor Regional 
do Sesc e ex-diretor do Senac RN, que auxiliou na execução do projeto Verena, 
Fernando Virgilio; do coordenador de turismo e hospitalidade da instituição, Marcelo 
Milito; além de representantes de entidades do turismo de todo o país. 

Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN 
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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 (PNT), promovido pelo Ministério do Turismo, na categoria 
Qualificação e Formalização no Turismo. Os premiados foram anunciados na noite 
desta quarta-feira (5), em cerimônia realizada na Fundação Cidade das Artes, no Rio 
de Janeiro. O PNT premia projetos inéditos, inovadores e com contribuição 
significativa para o turismo brasileiro. 
 
“É uma grande honra receber, em nome do Sistema Fecomércio, este prêmio que 
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 
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 gratos ao governo alemão e ao cônsul honorário no RN, Axel Geppert”, comemorou 
o presidente Marcelo Queiroz, durante a solenidade. 
 
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 
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. 
 
A assinatura do convênio de renovação do Projeto Verena para o ano de 2019 será 
realizada nesta sexta-feira, 7.12, às 15h, na sede da Fecomércio RN, entre o 
presidente Marcelo Queiroz e coordenador de projetos da Câmara de Comércio e 
Indústria da cidade de Trier (EIC Trier), Matthias Fuchs. 
 
Entre as iniciativas de sucesso participantes do Prêmio Nacional do Turismo, 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. 
 
O evento teve como anfitriões o atual ministro do Turismo, Vinícius Lummertz; e o 
seu sucessor, Marcelo Álvaro Antonio; e contou com a presença do presidente da 
CNC, José Roberto Tadros; do diretor Regional do Senac RN, Raniery Pimenta; do 
diretor Regional do Sesc e ex-diretor do Senac RN, que auxiliou na execução do 
projeto Verena, Fernando Virgilio; do coordenador de turismo e hospitalidade da 
instituição, Marcelo Milito; além de representantes de entidades do turismo de todo 
o país. 
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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 (PNT), promovido pelo Ministério do Turismo, na categoria Qualificação e 
Formalização no Turismo. Os premiados foram anunciados na noite desta quarta-feira 
(5), em cerimônia realizada na Fundação Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O PNT 
premia projetos inéditos, inovadores e com contribuição significativa para o turismo 
brasileiro. 
  
“É uma grande honra receber, em nome do Sistema Fecomércio, este prêmio que 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”, comemorou o presidente Marcelo 
Queiroz, durante a solenidade. 
  
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 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 
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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. 
  
A assinatura do convênio de renovação do Projeto Verena para o ano de 2019 será 
realizada nesta sexta-feira, 7.12, às 15h, na sede da Fecomércio RN, entre o presidente 
Marcelo Queiroz e coordenador de projetos da Câmara de Comércio e Indústria da 
cidade de Trier (EIC Trier), Matthias Fuchs. 
  
Entre as iniciativas de sucesso participantes do Prêmio Nacional do Turismo, 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. 
  
O evento teve como anfitriões o atual ministro do Turismo, Vinícius Lummertz; e o seu 
sucessor, Marcelo Álvaro Antonio; e contou com a presença do presidente da CNC, José 
Roberto Tadros; do diretor Regional do Senac RN, Raniery Pimenta; do diretor Regional 
do Sesc e ex-diretor do Senac RN, que auxiliou na execução do projeto Verena, 
Fernando Virgilio; do coordenador de turismo e hospitalidade da instituição, Marcelo 
Milito; além de representantes de entidades do turismo de todo o país. 
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Senac RN ganha Prêmio Nacional de 
Turismo 

 

O Projeto Verena (acima, parte dos integrantes), que começou a ser costurado 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 (PNT), promovido 

pelo Ministério do Turismo, na categoria Qualificação e Formalização no Turismo. 

Os premiados foram anunciados na noite de ontem (5), em cerimônia realizada na 

Fundação Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O PNT premia projetos inéditos, 

inovadores e com contribuição significativa para o turismo brasileiro. 

O evento de premiação teve como anfitriões o atual ministro do Turismo, Vinícius 

Lummertz; e o seu sucessor, Marcelo Álvaro Antonio. Contou com a presença do 

presidente da CNC, José Roberto Tadros; do diretor Regional do Senac RN, Raniery 

Pimenta; do diretor Regional do Sesc e ex-diretor do Senac RN, que auxiliou na 

execução do projeto Verena, Fernando Virgilio; do coordenador de turismo e  

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/90556/verena
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hospitalidade da instituição, Marcelo Milito; além de representantes de entidades do 

turismo de todo o país. 

“É uma grande honra receber, em nome do Sistema Fecomércio, este prêmio que 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”, comemorou o presidente 

Marcelo Queiroz, durante a solenidade. 

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 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 a 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. A assinatura do convênio de renovação do 

Projeto Verena para o ano de 2019 será realizada amanhã, sexta-feira, às 15h, na sede 

da Fecomércio RN, entre o presidente Marcelo Queiroz e o coordenador de projetos da 

Câmara de Comércio e Indústria da cidade de Trier (EIC Trier), Matthias Fuchs. 
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Presidente da Abrasel é um dos jurados do Prêmio Nacional do 
Turismo 2018 

 
Saiba mais sobre os projetos e casos de sucesso que ajudam a consolidar o turismo 
como ferramenta de desenvolvimento econômico, cultural e social no Brasil 
 

 
O Projeto Verena, do Senac-RN, foi o vencedor na categoria Qualificação e Formalização, que 

teve como um dos jurados o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci 

 
O Prêmio Nacional do Turismo 2018, entregue na noite desta quarta-feira (5) em 
cerimônia na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, consagrou sete iniciativas que 
contribuem para o fortalecimento do mercado de Viagens no Brasil. As ações, 
selecionadas entre 208 propostas habilitadas de acordo com as regras do edital, 
foram cadastradas por instituições públicas, privadas e do terceiro setor de todo o 
país e submetidas à análise de uma comissão julgadora composta por membros do 
Ministério do Turismo e do Conselho Nacional de Turismo (CNT). Paulo Solmucci,  
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presidente da Abrasel, foi um dos jurados na categoria Qualificação e 
Formalização.  
 
O ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, observa que a premiação incentiva a 
busca por inovações na área. “Nós queremos uma agenda de atração de 
investimentos ao país, de negócios, e o mundo inteiro quer investir no Brasil. É 
preciso abrir o Brasil para o mundo, criar uma nova narrativa do nosso país lá fora, 
que o turismo pode contar. E os vencedores do Prêmio estão sendo reconhecidos 
por isso. Homenageamos pessoas que geram emprego e renda e que podem servir 
de exemplo”, elogiou. 
 
O Projeto Verena, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio Grande 
do Norte, levou o título de Qualificação e Formalização, da qual Paulo Solmucci, 
presidente da Abrasel, foi jurado. O programa promove o intercâmbio entre o 
estado e o governo alemão, contribuindo para a adoção de processos inovadores 
de capacitação. Marcelo de Queiroz, presidente do Conselho Regional do Senac-
RN, destacou avanços da troca de experiências. “A parceria leva informações aos 
municípios, com acompanhamento permanente de técnicos alemães”, relatou. 
 
Na categoria Inovação Tecnológica, o destaque foi o Voucher Digital de 
Barreirinhas (MA), porta de entrada dos Lençóis Maranhenses. O sistema utiliza 
pulseiras eletrônicas, entregues a visitantes por agências de turismo credenciadas, 
que monitoram atrativos procurados na região e subsidiam gestores públicos com 
estatísticas. Representando a Prefeitura Municipal, Albérico Filho citou benefícios 
do trabalho. “Isso permite monitorar visitas e garante um controle efetivo da nossa 
parte ecológica”, frisou. 
 
Já o Plano de Desenvolvimento de Passageiros RIOgaleão, concessionária que 
administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, venceu no quesito Marketing e 
Apoio à Comercialização. A iniciativa estimula o fluxo de turistas a partir de 
marketing estratégico, dando suporte à criação de novas rotas e à atração de 
empresas. Bruno Reis, gerente da empresa, considerou simbólica a premiação. 
“Foram premiadas não só iniciativas do aeroporto, mas a percepção da chegada de 
um novo player à cadeia produtiva”, avaliou. 
 
Na categoria Turismo Social, o vencedor foi o projeto Acessibilidade como Fator de 
Inclusão, desenvolvido pelo Terra dos Sonhos Empreendimentos Turísticos, de 
Socorro (SP). No Hotel Fazenda, construído com a reutilização de contêineres, 
unidades e passeios são adaptados a pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. O proprietário José Fernandes defendeu empenho por melhorias no 
atendimento. “Pessoas com deficiência realmente viajam e buscam produtos neste 
segmento”, enfatizou. 
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Os vencedores foram selecionados após avaliação meritória e eliminatória da 
comissão julgadora a partir da classificação de três finalistas por categoria da 
premiação. As iniciativas que avançaram cumpriram critérios como terem sido 
criadas especificamente para o setor turístico e implementadas há menos de 24 
meses. A análise considerou ainda a apresentação de resultados obtidos pela 
mensuração de impactos diretos ou indiretos. 
 

 
Da direita para a esquerda: Manoel Linhares, presidente da ABIH Nacional, deputado 

Herculano Passos (MDB/SP), presidente da frente parlamentar de Turismo, Walfrido dos Mares 
Guia, ex-ministro do Turismo, Paulo Solmucci (Abrasel), Vinicius Lummertz,  atual ministro do 
Turismo; Marcelo Álvaro, futuro ministro do Turismo (assume em janeiro), Marx Beltrão, ex-
ministro do Turismo, deputado Rafael Mota, presidente da Comissão de Turismo na Câmara. 

 
 
SOBRE O PRÊMIO – O 1º Prêmio Nacional do Turismo, iniciativa do Ministério do 
Turismo, tem por objetivo identificar, reconhecer, premiar e disseminar iniciativas, 
práticas inovadoras e casos de sucesso relacionados aos setores público e privado e 
ao terceiro setor do turismo brasileiro. Além de projetos, foram condecorados 
também profissionais que tenham atuado de maneira criativa, inovadora e proativa 
em prol do desenvolvimento do turismo no país. 
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A premiação possui caráter simbólico, sem valor comercial ou financeiro, e é 
concedida na forma de troféus, entregues aos primeiros colocados de cada 
modalidade, e certificados, conferidos aos finalistas. 
 
Além das iniciativas, profissionais e líderes do setor foram indicados pelas 
entidades do Conselho Nacional do Turismo e eleitos por votação popular, por 
meio da internet. Já as medalhas das menções honrosas foram concedidas a 
personalidades indicadas pelo ministro do Turismo, Vinicius Lummertz. Os 
profissionais selecionados para participar da disputa concorreram nas seguintes 
categorias: Academia, Iniciativa Privada, ONGs, Governo e Imprensa/Mídias Sociais. 
 
Conheça os vencedores de todas as categorias no site do Mtur.  
 
* Com informações do Ministério do Turismo.  

 
 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12195-pr%C3%AAmio-nacional-do-turismo-2018-conhe%C3%A7a-as-iniciativas-vencedoras.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12195-pr%C3%AAmio-nacional-do-turismo-2018-conhe%C3%A7a-as-iniciativas-vencedoras.html
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Conheça os vencedores do Prêmio 
Nacional do Turismo 

 

Foto oficial dos premiados 

O Prêmio Nacional do Turismo 2018, entregue na noite de quarta-feira (5) em cerimônia 

na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, consagrou sete iniciativas que contribuem para 

o fortalecimento do mercado de Viagens no Brasil. As ações, selecionadas entre 208 

propostas habilitadas de acordo com as regras do edital, foram cadastradas por 

instituições públicas, privadas e do terceiro setor de todo o país e submetidas à análise 

de uma comissão julgadora composta por membros do Ministério do Turismo e do 

Conselho Nacional de Turismo (CNT). 

O ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, observou que a premiação incentiva a busca 

por inovações na área. “Nós queremos uma agenda de atração de investimentos ao 

país, de negócios, e o mundo inteiro quer investir no Brasil. É preciso abrir o Brasil para 

o mundo, criar uma nova narrativa do nosso país lá fora, que o turismo pode contar. E os 

vencedores do Prêmio estão sendo reconhecidos por isso. Homenageamos pessoas 

que geram emprego e renda e que podem servir de exemplo”, elogiou. 

Na categoria Inovação Tecnológica, o destaque foi o Voucher Digital de Barreirinhas 

(MA), porta de entrada dos Lençóis Maranhenses. O sistema utiliza pulseiras  

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/?attachment_id=90565
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eletrônicas, entregues a visitantes por agências de turismo credenciadas, que monitoram 

atrativos procurados na região e subsidiam gestores públicos com estatísticas. 

Representando a Prefeitura Municipal, Albérico Filho citou benefícios do trabalho. “Isso 

permite monitorar visitas e garante um controle efetivo da nossa parte ecológica”, frisou. 

Já o Plano de Desenvolvimento de Passageiros RIOgaleão, concessionária que 

administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, venceu no quesito Marketing e Apoio à 

Comercialização. A iniciativa estimula o fluxo de turistas a partir de marketing 

estratégico, dando suporte à criação de novas rotas e à atração de empresas. Bruno 

Reis, gerente da empresa, considerou simbólica a premiação. “Foram premiadas não só 

iniciativas do aeroporto, mas a percepção da chegada de um novo player à cadeia 

produtiva”, avaliou. 

Na categoria Monitoramento e Avaliação, o destaque ficou com o Programa de 

Otimização de Performance da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador. Lançado 

em 2017, o sistema proporciona o monitoramento online de opiniões públicas sobre 

equipamentos da área postadas em sites de avaliação de viajantes. Claudio Tinoco, 

titular da Secretaria, apontou a relação com visitantes como diferencial. “É uma forma de 

interagir diretamente com turistas e melhorar nossos serviços”, sublinhou. 

O Projeto Verena, por sua vez, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio 

Grande do Norte, levou o título de Qualificação e Formalização. O programa promove o 

intercâmbio entre o estado e o governo alemão, contribuindo para a adoção de 

processos inovadores de capacitação. Marcelo de Queiroz, presidente do Conselho 

Regional do Senac-RN, destacou avanços da troca de experiências. “A parceria leva 

informações aos municípios, com acompanhamento permanente de técnicos alemães”, 

relatou. 

Já a categoria Turismo de Base Local e Produção Associada reconheceu a operadora 

Vivejar, que oferece oportunidades de turismo responsável e de base comunitária em 

parceria com comunidades tradicionais do país. O objetivo é desenvolver ações 

transformadoras, como a qualificação de moradores. A fundadora da Vivejar, Marianne 

Costa, enalteceu a união de esforços. “Esse prêmio é de todas as comunidades com as 

quais trabalhamos. O objetivo é jogar luz nesse Brasil diverso e inclusivo”, resumiu. 

Na categoria Turismo Social, o vencedor foi o projeto Acessibilidade como Fator de 

Inclusão, desenvolvido pelo Terra dos Sonhos Empreendimentos Turísticos, de Bueno 

Brandão (MG). No Hotel Fazenda, construído com a reutilização de contêineres, 

unidades e passeios são adaptados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

O proprietário José Fernandes defendeu empenho por melhorias no atendimento. 

“Pessoas com deficiência realmente viajam e buscam produtos neste segmento”, 

enfatizou. 
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Já a segunda etapa do Cais do Sertão – Museu Luiz Gonzaga, no Porto de Recife, levou 

o prêmio na categoria Valorização do Patrimônio. Parte integrante da revitalização do 

Centro Antigo da capital pernambucana, o local busca reverenciar a cultura nordestina, 

articulando parcerias culturais e educacionais. O vice-presidente da Empresa de 

Turismo da cidade, Ciro Couceiro, comemorou a homenagem. “É uma honra 

Pernambuco receber um prêmio por valorizar o turismo através de uma cultura 

grandiosa”, declarou. 

Os vencedores foram selecionados após avaliação meritória e eliminatória da comissão 

julgadora a partir da classificação de três finalistas por categoria da premiação. As 

iniciativas que avançaram cumpriram critérios como terem sido criadas especificamente 

para o setor turístico e implementadas há menos de 24 meses. A análise considerou 

ainda a apresentação de resultados obtidos pela mensuração de impactos diretos ou 

indiretos. 
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FIERN participa de encontro com o 

cônsul da Argentina 

Encontro teve participação de representantes das demais entidades dos setores 

produtivos do RN 

Por Redação 

 
FOTO: REPRODUÇÃO 

O presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, participou de uma reunião 

com o cônsul da Argentina Alexandro Funes Lastra na 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. 

Amaro Sales destacou que o diálogo 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. 
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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. 

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) e Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte (ASSURN). 
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