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Embaixador da Tailândia vem ao RN 
para dialogar sobre investimentos 
no Estado 

Surasak Suparat também destacou o que o país asiático tem a oferecer. Na 
área de comércio, por exemplo, que segundo ele é uma área com poucos 
acordos de cooperação 

Divulgação/ Fiern 
Jair Urbano de Queiroz recebeu o embaixador da Tailândia no Brasil, Surasak Suparat 

Redação 

O vice-presidente da Fecomércio RN, Jair Urbano de Queiroz, recebeu na 
manhã desta quinta-feira, 12 de julho, na sede da entidade, o embaixador da 
Tailândia no Brasil, Surasak Suparat. O diplomata veio ao Rio Grande do 
Norte em missão oficial, com o intuito de apresentar-se e dialogar a respeito 
das oportunidades de investimentos e cooperação entre a Tailândia e o estado. 

Durante a reunião foram apresentados à comitiva tailandesa algumas das 
potencialidades do nosso estado, como a vocação para o turismo, e de que 
forma o Sistema Fecomércio, especificamente por meio do Senac, com os 
cursos de qualificação de mão de obra, poderá contribuir para o êxito desta 
possível parceria. 

Um dos exemplos é a utilização do Hotel Escola Senac Barreira Roxa, cuja 
reinauguração está prevista para acontecer até o final deste ano. Orçada em 
cerca de R$ 27 milhões (entre obras e equipamentos), a reforma do hotel e da 
escola contempla a modernização da estrutura e construção de novos espaços,  
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como adega, bares, espaço kids, café, salão de jogos e academia de ginástica. 
Além disso, todas as 52 suítes, a área de lazer e o centro de eventos serão 
inteiramente reformados e ganharão novos equipamentos e mobiliário. O 
Barreira Roxa terá capacidade para acomodar até 150 leitos e eventos para 
cerca de 300 pessoas. 

O Senac RN capacita cerca de três mil pessoas por ano na área de turismo, 
hospitalidade e lazer. Ferramenta fundamental para o eixo, o Hotel Escola 
Senac Barreira Roxa permitirá que os alunos do Senac vivenciem a rotina do 
trabalho, com clientes e desafios reais, dentro de um ambiente monitorado, 
permitindo uma formação mais sólida, com avaliação ainda mais ampla. 

“Nosso estado é pequeno, porém de muitas potencialidades econômicas. O 
turismo é apenas uma delas. Acredito que temos plenas condições de avançar 
nesta parceria e contribuir para a troca de experiências entre os dois países. 
Este é apenas um primeiro passo. Nos colocamos à disposição, colocamos o 
Sistema Fecomércio à disposição para que possamos colher muitos frutos”, 
afirmou vice-presidente da Fecomércio RN, Jair Urbano de Queiroz. 

O embaixador da Tailândia no Brasil, Surasak Suparat, também destacou o 
que o país asiático tem a oferecer. Na área de comércio, por exemplo, que 
segundo ele é uma área com poucos acordos de cooperação, há uma 
programação anual de feiras de negócios, que envolvem segmentos como 
logística; gemas e joias; têxtil; calçados; móveis; eletrônicos; entre outros, 
“cuja participação de empresários pode se tornar oportunidades de negócios”. 

Fizeram parte da comitiva os secretários da Embaixada Real da Tailândia, 
Phitchanan Panadamrong e Paween Buskornreungrat. Também estavam 
presentes no encontro o diretor Executivo da Fecomércio, Jaime Mariz; o 
assessor da Presidência, Laumir Barrêto; e o diretor Regional do Sesc, 
Fernando Virgilio. 
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Jogos dos Comerciários 
tem inscrições para 
futsal e society até 10/8 
 

Incentivar a atividade física e proporcionar qualidade de vida são metas dos 
Jogos dos Comerciários, projeto que chega à 18ª edição. A iniciativa do Sistema 
Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), está com inscrições abertas até dia 10 de agosto para as 
modalidades futsal e futebol society nas cidades de Natal e Mossoró. 

Interessados em se inscrever podem ir às centrais de relacionamento do Sesc 
Cidade Alta, em Natal, e do Sesc Mossoró. O valor da inscrição é de R$10,00 
por modalidade. O torneio de futsal em Natal irá acontecer no ginásio da unidade 
Sesc Cidade Alta, enquanto a modalidade futebol society terá como sede dos 
jogos o Sesc Zona Norte. Vale frisar que ambas as modalidades são voltadas 
exclusivamente a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Em 
Mossoró, as duas competições serão realizadas na unidade Sesc da cidade. 

Serão promovidos ainda congressos técnicos para as equipes participantes dos 
jogos: na capital potiguar, às 19h do dia 15 de agosto para todas as equipes; em 
Mossoró, o congresso para atletas de futsal será no dia 20 de agosto, e para os 
de futebol society no dia 21, ambos às 19h. 

As aberturas do projeto acontecerão em Natal dia 17/08, às 19h; e dia 24/08 em 
Mossoró, também às 19h. A premiação contará com troféus e medalhas para as 
equipes classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugares. 

Jogos dos Comerciários 

Os Jogos dos Comerciários representam mais uma ação do Sesc RN com o 
intuito de fomentar a prática de exercícios físicos. Alia lazer, combate ao 
sedentarismo e integra os comerciários em torno do esporte. Além disso, oferece 
torneios com o padrão Sesc de organização, arbitrados por profissionais 
qualificados. 



 

CONTINUAÇÃO 

Até novembro deste ano, a 18º edição dos Jogos dos Comerciários realizará 
ainda torneios recreativos de futebol e competições de karatê e natação nas 
cidades de Natal, Macaíba, Caicó e Assú. 

Serviço: 

O quê? Jogos dos Comerciários 2018 abrem inscrições nas modalidades futsal 
e futebol society 

Períodos de inscrições? Até 10 de agosto | Exclusivas para trabalhadores do 
comércio de bens, serviços e turismo 

Valor? R$10,00 

Onde se inscrever? 

Central de Relacionamento Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade 
Alta, Natal, RN | (84) 3133-0360 

Central de Relacionamento Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, 
Nova Betânia | (84) 3316-3665 

Congresso Técnico (Natal): 15 de agosto | 19h | Sesc Cidade Alta 

Congresso Técnico (Mossoró): Futsal: 20 de agosto, 19h. | Futebol Society: 21 
de agosto, 19h | Sesc Mossoró 

Abertura Natal: 17/08 | 19h | Sesc Cidade Alta 

Abertura Mossoró: 24/08 | 19h | Sesc Mossoró 

 
 

https://maps.google.com/?q=Rua+Cel.+Bezerra,+33,+Cidade+Alta,+Natal,+RN&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Cel.+Bezerra,+33,+Cidade+Alta,+Natal,+RN&entry=gmail&source=g
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Ribeira Boêmia promove Festival de 

Cachaças em novo espaço de eventos 

Realizado em parceria com o Engenho Papary, evento traz mais de 15 

rótulos de cachaças de alambique para degustação 

A mistura do samba, com forró e brega, mais a degustação de cachaças, e 

inaugurando o mais novo espaço de eventos da capital, em um cenário 

deslumbrante. Esta é a fórmula do 3º Festival de Cachaça Engenho Papary, 

que será promovido pelo Projeto Cultural Ribeira Boêmia, no Terminal 

Marítimo de Passageiros do Porto de Natal, às margens do Rio Potengi, de 

frente para o pôr do sol mais espetacular de Natal. 
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O evento acontece no dia 04.08 (sábado), a partir das 13h, e além da roda de 

samba do Ribeira Boêmia, ainda contará com o brega de Messias Paraguai, 

e o forró raiz de Gisele Alves entre as atrações. Serão oferecidos mais de 15 

tipos de cachaças artesanais (algumas delas até orgânicas) para degustação, 

acompanhadas de frutas e caldinhos. O 3º Festival de Cachaça Engenho 

Papary contará ainda com serviços diferenciados de alimentos e bebidas, 

incluindo maravilhosos petiscos, cervejas, refrigerantes, destilados,e etc, com 

garçons e mesas disponibilizadas em quantidade limitada. 

“O Festival de Cachaça, que estamos promovendo em parceria com o 

Engenho Papary, preenche uma lacuna e contempla um antigo desejo do 

nosso público, e dos amantes da cachaça de alambique e admiradores da 

boa música”, enfatiza Leonardo Galvão, um dos produtores do Projeto 

Cultural. 

O 3º Festival de Cachaça contará com importantes apoios culturais, que 

contribuem para a sua viabilização, como do Sebrae RN; Sistema 

Fecomércio RN, Sesc e Senac; ART&C Comunicação Integrada; Blog do BG; 

ABIH RN; CAA – OAB RN; Le Postiche; e Sem Etiqueta. 

Festival da Cachaças 

Em sua 3ª edição, o maior festival de cachaças de alambique da região visa 

divulgar e promover, no Rio Grande do Norte e estados vizinhos, a bebida 

destilada mais consumida no Brasil, difundindo a diversidade de rótulos e 

possibilitando que seja atestada a qualidade e seus diferenciais, envolvendo 

principalmente o sabor. Produzidas em processo artesanal, algumas delas 

orgânicas e até premiadas nacional e mundialmente, podemos destacar, 

entre as cachaças serão degustadas no Festival: Papary, Samanaú, 

Cobiçada, Extrema, Pátria Amada, Maria Boa, Punaú, Gabi, Serena, Ipueira, 

Triunfo, Matuta, Jureminha, Maribondo, Volúpia, Serra Preta e Faceira. 

Atrações 

Como atrações musicais, uma mistura super especial de ritmos, começando 

com a festejada Roda de Samba Ribeira Boêmia, que reúne alguns dos 

nossos melhores músicos e será composta, nesta edição especial por: 

Leonardo Galvão (cavaquinho); Anchieta Menezes (violão 7 cordas); Bruno 

César (sopros); Serginho Santies (voz e percussão); Flaubert Benício, 

Weslley Silva “Cicinho” e Flávio Kyoto (percussão e efeitos gerais); além dos 

convidados Rogério Madureira e Josy Ribeiro. 

Logo após, será a vez do brega de Messias Paraguai. O cantor e compositor 

potiguar tem mais de 30 anos de carreira, ficou um tempo radicado no Ceará 

e retornou ao RN, apresentando sucessos como “Surra de Amor” e 

“Moreninha Bela”. Fechando a noite, o forró raiz da revelação Gisele Alves, a 



 

CONTINUAÇÃO  

cantora e sanfoneira natalense, conhecida como a “Galega da Sanfona”, e 

que vem se destacando em todo o nordeste. 

Local 

O Festival da Cachaça vai inaugurar o mais novo espaço de eventos de 

Natal. Com um cenário deslumbrante, às margens do Rio Potengi, um dos 

símbolos da capital, de onde dá para contemplar o pôr do sol, o Terminal 

Marítimo de Passageiros do Porto de Natal, na Ribeira, como cenário para o 

evento promete ser um show à parte. 

De fácil acesso pelo Largo da Rua Chile, com estacionamento seguro (*) e 

todos os ambientes acessíveis a pessoas com deficiência física ou 

mobilidade reduzida, o local está totalmente adequado às normas de 

segurança, sendo ainda dotado de sistema de ar condicionado central, piso 

em granito e grupo gerador de energia elétrica, dentre outras comodidades e 

itens de conforto. 

Serviço 

Ribeira Boêmia Apresenta: 3º Festival de Cachaça Engenho Papary 

Quando: Sábado, 04 de agosto de 2018 

Horário? A partir das 13h. 

Onde: Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal, com acesso pelo 

Largo da Rua Chile, na Ribeira. 

Ingressos a preços promocionais (meia entrada para todos): Lançado 1º Lote 

por R$ 40,00 (individual antecipado) – Valores dos novos Lotes serão 

divulgados nas redes sociais do Ribeira Boêmia. 

Vendas antecipadas de ingressos: Le Postiche (Midway Mall); Estação 

Papary Cachaçaria (Rua Presidente Quaresma, nº 768, bairro Alecrim); e 

online na Outgo (www.outgo.com.br). 

(*) Estacionamento com vagas limitadas, por ordem de chegada, no Largo da 

Rua Chile. 

(**) Mesas disponibilizadas no dia e local do evento, em número limitado, por 

ordem de chegada. 

http://www.outgo.com.br/
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