
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 09.12.18  
EDITORIA: CAPA/ECONOMIA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 

 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

VEÍCULO: BLOG CRISTINA LIRA DATA: 09.12.18 
 

Premiado pelo MTur, Projeto Verena, do 
Sistema Fecomércio RN em parceria com a 

Alemanha, é renovado até 2021 

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

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

Trier), Matthias Fuchs, assinaram, na tarde desta sexta-feira (7), no Hotel 

Escola Senac Barreira Roxa, o convênio para a renovação do Projeto Verena, 

que integra a parceria desenvolvida com o estado alemão da Renânia-

Palatinado.O novo convênio com a Alemanha contempla as ações para o 

período de 2019 a 2021, com foco no desenvolvimento do turismo potiguar. 

“Esta renovação reafirma o nosso compromisso em seguir ampliando as 

formas como o Sistema Fecomércio, por meio do Senac, contribui de forma 

decisiva para o desenvolvimento social e econômico do Estado”, afirmou 

Marcelo Queiroz.Na ocasião, o presidente Marcelo Queiroz entregou a Fuchs  
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uma réplica do certificado pelo primeiro lugar recebido pelo Projeto Verena no 

Prêmio Nacional de Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo, na 

categoria Qualificação e Formalização, divulgado no dia 5 de dezembro.Para 

Matthias Fuchs, “é um prazer renovar este convênio. Que esta segunda fase 

seja tenha tanto sucesso quanto a primeira. Quero aproveitar e parabenizar 

por este hotel, que em tão pouco tempo ficou pronto e já está em operação. 

Estou realmente impressionado!”, encerrou.O encontro também marcou 

assinatura de contrato entre o Senac RN e o município de São Miguel do 

Gostoso, para implementação do Programa de Desenvolvimento Econômico 

Local (DEL) Turismo.Estiveram presentes o cônsul honorário da Alemanha no 

RN, Axel Geppert; o consultor de longo prazo da EIC Trier, Andreas Dohle; o 

prefeito de São Miguel do Gostoso, José Renato Teixeira de Souza; e o diretor 

regional do Senac RN, Raniery Pimenta.A primeira fase do projeto, realizada 

entre 2016 e 2018, permitiu ao Senac acesso à metodologias e processos 

inovadores voltados à cadeia produtiva do turismo, beneficiando mais de 500 

pessoas.Com o novo convênio, o Senac RN trabalhará em quatro eixos: 

consolidação de plataformas de diálogo voltados ao desenvolvimento do 

turismo local; formatação de um modelo de certificação por competência, 

baseado no Sistema Dual de Ensino Alemão; elaboração e aperfeiçoamento 

de cursos profissionalizantes; e consolidação do Hotel-Escola Barreira Roxa 

como centro educacional e hotel de excelência e sustentabilidade.Entre as 

atividades previstas, estão a possibilidade de intercâmbio de estagiários entre 

o Rio Grande do Norte e a Renânia-Palatinado; e a cooperação com os polos 

turísticos do estado, para implementação de ações conjuntas.Desde 2009, 

através da interlocução do presidente Marcelo Queiroz e do cônsul honorário 

Axel Geppert, 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 
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de 2016 foi criado o Projeto Verena, por meio do qual foram implementadas 

diversas iniciativas, sob coordenação do Sistema Fecomércio e participação 

da iniciativa pública e privada.DEL TurismoSão Miguel do Gostoso será o 

primeiro município do Rio Grande do Norte a implantar o Programa de 

Desenvolvimento Econômico Local (DEL Turismo). O DEL Turismo é uma 

metodologia alemã para gestão do desenvolvimento econômico, com foco no 

fortalecimento do turismo de municípios de pequeno e médio porte. Formado 

por Conselho e Câmaras Técnicas, a iniciativa une os setores atuantes no 

segmento, como repartições públicas, iniciativa privada e técnicos, para 

trabalharem de forma conjunta.Com consultoria do Senac RN, está prevista a 

elaboração e implementação da política do turismo do município, por meio da 

instituição de um modelo de gestão capaz de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e garantir a continuidade dos projetos de 

interesse da comunidade.Segundo o prefeito José Renato Teixeira de Souza, 

entre os resultados esperados, estão: aprimorar o modelo de gestão do 

turismo e sua governança; fornecer capacitação técnica e gerencial para os 

atores do turismo no município; criar ambiente favorável para atração de 

investimentos; aperfeiçoar a estrutura e funcionamento do Conselho 

Municipal de Turismo; e criar novas plataformas de diálogo entre o poder 

público, a iniciativa privada e a comunidade organizada. 
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PREMIADO PELO MTUR, PROJETO 

VERENA, DO SISTEMA FECOMÉRCIO RN 

EM PARCERIA COM A ALEMANHA, É 

RENOVADO ATÉ 2021 
 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo 

Queiroz e o coordenador de projetos da Câmara de Comércio e 

Indústria de Trier (EIC Trier), Matthias Fuchs, assinaram, na tarde 

desta sexta-feira (7), no Hotel Escola Senac Barreira Roxa, o convênio 

para a renovação do Projeto Verena, que integra a parceria 

desenvolvida com o estado alemão da Renânia-Palatinado. 

 

O novo convênio com a Alemanha contempla as ações para o período 

de 2019 a 2021, com foco no desenvolvimento do turismo 

potiguar. “Esta renovação reafirma o nosso compromisso em seguir 

ampliando as formas como o Sistema Fecomércio, por meio do Senac, 

contribui de forma decisiva para o desenvolvimento social e econômico 

do Estado”, afirmou Marcelo Queiroz. 

 

Na ocasião, o presidente Marcelo Queiroz entregou a Fuchs uma réplica 

do certificado pelo primeiro lugar recebido pelo Projeto Verena no 

Prêmio Nacional de Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo, na 

categoria Qualificação e Formalização, divulgado no dia 5 de 

dezembro. 

 

Para Matthias Fuchs, “é um prazer renovar este convênio. Que esta 

segunda fase seja tenha tanto sucesso quanto a primeira. Quero 

aproveitar e parabenizar por este hotel, que em tão pouco tempo ficou 

pronto e já está em operação. Estou realmente impressionado!”, 

encerrou. 

 

O encontro também marcou assinatura de contrato entre o Senac RN e 

o município de São Miguel do Gostoso, para implementação do 

Programa de Desenvolvimento Econômico Local (DEL) Turismo. 
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Estiveram presentes o cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel 

Geppert; o consultor de longo prazo da EIC Trier, Andreas Dohle; o 

prefeito de São Miguel do Gostoso, José Renato Teixeira de Souza; e o 

diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta. 

 

A primeira fase do projeto, realizada entre 2016 e 2018, permitiu ao 

Senac acesso à metodologias e processos inovadores voltados à cadeia 

produtiva do turismo, beneficiando mais de 500 pessoas. 

 

Com o novo convênio, o Senac RN trabalhará em quatro eixos: 

consolidação de plataformas de diálogo voltados ao desenvolvimento 

do turismo local; formatação de um modelo de certificação por 

competência, baseado no Sistema Dual de Ensino Alemão; elaboração 

e aperfeiçoamento de cursos profissionalizantes; e consolidação do 

Hotel-Escola Barreira Roxa como centro educacional e hotel de 

excelência e sustentabilidade. 

 

Entre as atividades previstas, estão a possibilidade de intercâmbio de 

estagiários entre o Rio Grande do Norte e a Renânia-Palatinado; e a 

cooperação com os polos turísticos do estado, para implementação de 

ações conjuntas. 

 

Desde 2009, através da interlocução do presidente Marcelo Queiroz e 

do cônsul honorário Axel Geppert, 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 do Sistema Fecomércio e participação da 

iniciativa pública e privada. 

 

DEL Turismo 

São Miguel do Gostoso será o primeiro município do Rio Grande do 

Norte a implantar o Programa de Desenvolvimento Econômico 
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 Local (DEL Turismo). O DEL Turismo é uma metodologia alemã para 

gestão do desenvolvimento econômico, com foco no fortalecimento do 

turismo de municípios de pequeno e médio porte.  

 

Formado por Conselho e Câmaras Técnicas, a iniciativa une os setores 

atuantes no segmento, como repartições públicas, iniciativa privada e 

técnicos, para trabalharem de forma conjunta. 

 

Com consultoria do Senac RN, está prevista a elaboração e 

implementação da política do turismo do município, por meio da 

instituição de um modelo de gestão capaz de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e garantir a continuidade dos projetos de 

interesse da comunidade. 

 

Segundo o prefeito José Renato Teixeira de Souza, entre os resultados 

esperados, estão: aprimorar o modelo de gestão do turismo e sua 

governança; fornecer capacitação técnica e gerencial para os atores do 

turismo no município; criar ambiente favorável para atração de 

investimentos; aperfeiçoar a estrutura e funcionamento do Conselho 

Municipal de Turismo; e criar novas plataformas de diálogo entre o 

poder público, a iniciativa privada e a comunidade organizada. 
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Parceria do Sistema Fecomércio RN 

com a Alemanha ganha prêmio do 

Ministério do Turismo 

 
Presidente Marcelo Queiroz agradece a primeira colocação no Prêmio Nacional do 

Turismo [Foto: Fercomércio] 

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. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Presidente-Marcelo-Queiroz-agradece-a-primeira-coloca%C3%A7%C3%A3o-no-Pr%C3%AAmio-Nacional-do-Turismo.jpg
http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Presidente-Marcelo-Queiroz-agradece-a-primeira-coloca%C3%A7%C3%A3o-no-Pr%C3%AAmio-Nacional-do-Turismo.jpg
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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 hoje (07), 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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Projeto poriguar ganha prêmio do Ministério do Turismo 

 
Imagem: Abrasel no RN 

O Projeto Verena ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional de Turismo (PNT), 
promovido pelo Ministério do Turismo, na categoria Qualificação e Formalização no 
Turismo, da qual Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, foi jurado. Os premiados 
foram anunciados na noite de 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. 

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

ligadas ao 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 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, os quais já beneficiaram mais de 500 pessoas. 
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A segunda fase do Verena, prevista para os próximos 3 anos, começou a ser 

debatida pelas entidades que integram o projeto, Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), Natal 
Convention Bureau, Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH), Secretária de 
Turismo do RN e Senac RN, na última segunda-feira (3) e a assinatura do convênio de 
renovação do Projeto Verena 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. 

 

 
Imagem: Abrasel no RN 

 
SOBRE O PRÊMIO – O 1º Prêmio Nacional do Turismo é uma iniciativa do 

Ministério do Turismo que 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. 
 
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. 

Fonte: Fecomércio RN e Abrasel 
 

http://fecomerciorn.com.br/
http://www.abrasel.com.br/index.php
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Parceria do Sistema Fecomércio RN com 

a Alemanha ganha prêmio do Ministério 

do Turismo 
Por Paulo Lopes 

 

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. 

Presidente Marcelo Queiroz, durante a solenidade. Foto. Divulgação. 

“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,  
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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. 

Fernando Virgilio, Marcelo Milito o presidente Marcelo Queiroz e Raniery Pimenta Foto. 

Divulgação. 

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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Presidente Marcelo Queiroz, exibe o prêmio durante a solenidade. Foto. Divulgação. 

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. 

Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN 
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Presidente da Fecomércio recepciona 

alunos medalhistas do Senac RN 

Alunos foram premiados em competições de Educação Profissional 

Por Redação 

 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, recebeu para um café da 

manhã, nesta sexta-feira (7), alunos do Senac RN que foram premiados nas 

Competições Senac de Educação Profissional, realizadas em novembro, reunindo 

estudantes de 20 estados brasileiros. O encontro ocorreu na sede da Fecomércio, no 

bairro do Alecrim, em Natal. 

Gustavo Almeida obteve medalha de prata na ocupação Serviço de Restaurante, e 

Lucas Ferreira, que atua no segmento de Cozinha, ganhou Medalha de Excelência 

pelo quarto lugar no torneio. 

Agora, Gustavo irá participar da seletiva para representar o Brasil na Olimpíada 

Mundial de Profissões (WorldSkills), que será realizada na Rússia, em agosto de 

2019. 

O presidente Marcelo Queiroz destacou o fato dele ter sido beneficiado pelo 

Programa Senac de Gratuidade (PSG), iniciativa na qual o Sistema Fecomércio 

investe recursos de sua receita com foco na democratização do acesso ao ensino 

profissional. 
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“O PSG abre caminhos para que as pessoas de menor renda possam ter oportunidades 

de escrever novas histórias para suas próprias vidas, como aconteceu com nosso aluno 

nesta Competição. Este resultado é uma prova eficaz da qualidade dos serviços 

ofertados pelo Sistema S”, afirmou. 

Ele também anunciou que os estudantes serão contratados para trabalhar no Hotel-

Escola Senac Barreira Roxa, cuja inauguração está prevista para o início de 2019. 

“Queremos oferecer atendimento de excelência aos nossos turistas, bem como 

disponibilizar profissionais capacitados com os melhores conhecimentos para os 

empresários do trade potiguar”, disse Queiroz. 

Para o competidor Gustavo Almeida, ser selecionado para o torneio foi um divisor de 

águas. “Aprendi muito ao longo desse processo e me apaixonei pela profissão. Estou 

muito confiante, vou seguir focado nos treinamentos para representar o Rio Grande do 

Norte na próxima fase com o meu melhor”, afirmou. 

O estudante Lucas Araújo destacou o aprendizado que obteve ao longo de um ano de 

treinamento. “Foi uma oportunidade única, onde me descobri profissionalmente e 

adquiri conhecimentos de alto nível com a equipe técnica do Senac. Sei que esta é 

uma jornada que está apenas começando”, relatou. 

Durante oito meses, os alunos foram treinados pelos instrutores do Senac RN, Ângelo 

Medeiros (Cozinha) e Eliane Soares (Serviço de Restaurante). 
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Alunos do Senac RN medalhistas em 
competição nacional são recebidos pelo 
presidente Marcelo Queiroz 
 

 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, recebeu para um café da manhã, 
nesta sexta-feira, 7, os alunos do Senac RN, Gustavo Almeida (Serviço de Restaurante) e 
Lucas Ferreira (Cozinha), que foram destaque nas Competições Senac de Educação 
Profissional 2018, realizadas em novembro, onde concorreram profissionais formados pelos 
Senacs de todo o Brasil. O encontro aconteceu na sede da Fecomércio RN, no bairro do 
Alecrim, em Natal. 
 
Lucas Ferreira recebeu a Medalha de Excelência e Gustavo Almeida foi medalha de prata e 
ainda irá participar da seletiva para representar o Senac na Olimpíada Mundial de Profissões 
(WorldSkills), que será realizada na Rússia, em agosto de 2019. Gustavo, inclusive, é aluno 
beneficiado pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), no qual o Sistma Fecomércio investe 
67% de sua receita compulsória. O PSG abre caminhos para que as pessoas de menor renda 
possam ter oportunidades de escrever novas histórias para suas próprias vidas. Os alunos 
foram acompanhados pelos instrutores da instituição, Ângelo Medeiros (Cozinha) e Eliane 
Soares (Serviço de Restaurante). 
 
Fecomércio RN 

https://1.bp.blogspot.com/-KoZWR48AsH0/XAqs1Rf-xPI/AAAAAAACI7Y/OV4LcU12hUcXbvQHcA26czmNdj0dvesbgCLcBGAs/s1600/WhatsApp-Image-2018-12-07-at-09.32.22-484x363.jpeg
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Alunos do Senac são destaques em 

olimpíada nacional de educação 

profissional 

Um dos estudantes disputará uma seletiva para o WorldSkills na Rússia 

Por Geraldo Miranda 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) comemorou nesta sexta-

feira (7) seus dois alunos que se classificaram entre os cinco melhores do País nas 

Competições Senac de Educação Profissional, em Vitória/ES. 

Os potiguares Gustavo Almeida, de 19 anos, foi o segundo colocado na categoria 

garçom e Lucas Araújo, também de 19 anos, alcançou o quarto lugar na categoria 

cozinheiro recebendo o prêmio de excelência pelos serviços prestados. 

O evento durou uma semana e reuniu 43 competidores do Senac de 20 estados e 

revelou os melhores profissionais do País nas ocupações: Cozinha, Estética e Bem-

Estar, Serviço de Restaurante, Cabeleireiro, Cuidados de Saúde, Apoio Social e 

Florista. 

Cada ocupação tem critérios de avaliação que seguem padrões internacionais, com 

tempo determinado para a realização da prova e procedimentos. Todos os atletas do 

conhecimento são supervisionados simultaneamente por avaliadores, estes que 

preenchem uma ficha técnica contendo os critérios de avaliação e pontuam os alunos, 

de acordo com o desempenho dos mesmos. 
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O segundo colocado na ocupação de garçom comemorou a posição alcançada e falou 

sobre os próximos passos visando uma vaga na WorldSkills Competition, maior 

competição de educação profissional do mundo que acontecerá na Rússia em 2019. 

“É gratificante ter seu trabalho reconhecido após um longo ciclo de treinos de oito 

horas de segunda a sexta. O próximo passo é a viagem a salvador para definir a vaga 

na maior competição de educação profissional do mundo a acontecer em Kazan”. 

Já o quarto colocado na ocupação de cozinha, Lucas Araújo, afirmou que sua 

categoria foi bastante disputada, e que agora visa agarrar as oportunidades oferecida 

pelo Senac, que abriu as portas do Hotel Barreira Roxa para os estudantes trabalharem 

após os evento. 

A informação foi confirmada pelo presidente da Fercomércio, Marcelo de Queiroz, 

que comentou sobre as vitórias alcançadas pelos estudantes da rede. “Nos deixa muito 

felizes ver que os garotos terão a oportunidade de entrar cedo e capacitados no 

mercado de trabalho. Ambos já estão contratados para trabalhar no Hotel de nossa 

rede, o Barreira Roxa, e agora começa o desafio de manter eles conosco, porque o 

mercado tende a absorver a mão de obra qualificada”, comentou o presidente. 

 

WorldSkills 

Os competidores melhores avaliados em cada ocupação da etapa nacional seguem 

para um treinamento e, no início do ano que vem, concorrem a uma vaga para 

representar o Brasil na WorldSkills 2019, em Kazan, na Rússia. Essa é a maior 

competição de educação profissional do mundo, evento que conta com a participação 

de cerca de 1400 alunos de instituições de mais de 70 países. 



 

CONTINUAÇÃO 

A seletiva que vai definir os representantes do Brasil na WorldSkills será realizada em 

março do ano que vem. Desde 2009 (no Canadá), o Senac tem participado dessa 

competição que já ocorreu na Inglaterra (em 2011), na Alemanha (2013) e no Brasil 

(2015). Em 2017, a World Skills foi realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. 

O melhor resultado do Senac ocorreu em 2015, quando conquistou duas medalhas de 

bronze (em Cozinha e Serviço de Restaurante) e três certificados de excelência (em 

Cuidados de Saúde e Apoio Social, Florista e Cabeleireiro). 
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