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Natal recebe evento nacional 

sobre a Reforma Trabalhista 
As Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, série de 56 eventos 

científicos que vem ocorrendo por todas as regiões do país e que 

marca o primeiro aniversário da lei que modernizou as relações de 

trabalho no Brasil, chega agora a terras potiguares. A edição norte-

riograndense das Jornadas ocorrerá em Natal, no dia 24 de setembro, 

às14h, na sede da Fecomércio RN, situada na Avenida Alexandrino de 

Alencar, 562, no Alecrim. 

O lançamento nacional das Jornadas foi realizado no dia 19 de junho, 

no Salão Nobre da Câmara dos Deputados e já percorreu 15 

municípios brasileiros. O objetivo do projeto é debater de forma 

técnica e sem ideologia a aplicação da nova lei trabalhista. Para tanto, 

os organizadores reuniram alguns dos mais renomados juristas da área 

do Direito do Trabalho no Brasil. Na edição potiguar palestrarão o 

desembargador do TRT 21, Bento Herculano Duarte Neto, a 

desembargadora do TRT 1, Vólia Bomfim Cassar, e os ministros do 

TST, Aloysio Corrêa e Emmanoel Pereira. O ministro de Estado Chefe 

da Secretaria Geral da Presidência da República em exercício, Pablo 

Tatim, também é presença confirmada no evento. 

Segundo o coordenador-geral das Jornadas e presidente da Comissão 

de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos 

Deputados, Ronaldo Nogueira, “as Jornadas vêm para ser um 

instrumento de desmistificação da modernização da legislação 

trabalhista. Estamos reunindo os mais importantes técnicos da área no 

país para debater o tema”. 



 

CONTINUAÇÃO 

Já para o coordenador científico do projeto, Bento Herculano Duarte 

Neto, que é vice-presidente do TRT21 e Diretor Científico do Instituto 

Brasileiro de Ensino e Cultura (IBEC), “as Jornadas se prestarão a 

discutir a nova lei trabalhista em um ambiente eminentemente 

acadêmico, tendo como reflexo natural a melhor compreensão da lei, 

quer seja pelos operadores do Direito, quer seja pela população em 

geral”. 

A Secretaria-Geral da Presidência oferece apoio institucional a este 

projeto, idealizado pela Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados em parceria com o 

Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura (IBEC), por se tratar de uma 

discussão estratégica para o país e, em última análise, pelo fato da 

modernização trabalhista representar importante instrumento gerador 

de empregos e crescimento econômico do país. 

O evento será realizado em parceria com a Fecomércio Rio Grande do 

Norte, que tem como presidente em exercício, Luiz Antônio Lacerda. 

O calendário completo está disponível em www.ibecnet.com.br, onde 

se podem realizar as inscrições para qualquer das edições das 

jornadas. As inscrições são gratuitas. 

 
 

http://www.ibecnet.com.br/
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Sede da Justiça Trabalhista no RN, Tribunal Regional do Trabalho, 21ª Região / 
Foto | Eduardo Maia 

Natal recebe evento nacional sobre a 

Reforma Trabalhista 

Evento reúne ministros do TST em Natal e as inscrições são gratuitas 

As Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, série de 56 eventos 
científicos que vem ocorrendo por todas as regiões do país e que marca o 
primeiro aniversário da lei que modernizou as relações de trabalho no Brasil, 
chega agora a terras potiguares. A edição norte-riograndense das Jornadas 
ocorrerá em Natal, no dia 24 de setembro, às14h, na sede da Fecomércio RN, 
situada na Avenida Alexandrino de Alencar, 562, no Alecrim. 

O lançamento nacional das Jornadas foi realizado no dia 19 de junho, no Salão 
Nobre da Câmara dos Deputados e já percorreu 15 municípios brasileiros. O 
objetivo do projeto é debater de forma técnica e sem ideologia a aplicação da 
nova lei trabalhista. Para tanto, os organizadores reuniram alguns dos mais 
renomados juristas da área do Direito do Trabalho no Brasil. Na edição 
potiguar palestrarão o desembargador do TRT 21, Bento Herculano Duarte 
Neto, a desembargadora do TRT 1, Vólia Bomfim Cassar, e os ministros do 
TST, Aloysio Corrêa e Emmanoel Pereira. O ministro de Estado Chefe da 
Secretaria Geral da Presidência da República em exercício, Pablo Tatim, 
também é presença confirmada no evento. 



 

CONTINUAÇÃO 

Segundo o coordenador-geral das Jornadas e presidente da Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, 
Ronaldo Nogueira, “as Jornadas vêm para ser um instrumento de 
desmistificação da modernização da legislação trabalhista. Estamos reunindo 
os mais importantes técnicos da área no país para debater o tema”. 

Já para o coordenador científico do projeto, Bento Herculano Duarte Neto, 
que é vice-presidente do TRT21 e Diretor Científico do Instituto Brasileiro de 
Ensino e Cultura (IBEC), “as Jornadas se prestarão a discutir a nova lei 
trabalhista em um ambiente eminentemente acadêmico, tendo como reflexo 
natural a melhor compreensão da lei, quer seja pelos operadores do Direito, 
quer seja pela população em geral”. 

A Secretaria-Geral da Presidência oferece apoio institucional a este projeto, 
idealizado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
(CTASP) da Câmara dos Deputados em parceria com o Instituto Brasileiro de 
Ensino e Cultura (IBEC), por se tratar de uma discussão estratégica para o 
país e, em última análise, pelo fato da modernização trabalhista representar 
importante instrumento gerador de empregos e crescimento econômico do 
país. 

O evento será realizado em parceria com a Fecomércio Rio Grande do Norte, 
que tem como presidente em exercício, Luiz Antônio Lacerda. 

O calendário completo está disponível em www.ibecnet.com.br, onde se 
podem realizar as inscrições para qualquer das edições das jornadas. As 
inscrições são gratuitas. 

Fonte: Fecomércio 
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Natal recebe evento nacional sobre a 

Reforma Trabalhista 
Evento reúne ministros do TST em Natal e as inscrições são gratuitas 

 

https://www.blogdobg.com.br/natal-recebe-evento-nacional-sobre-a-reforma-trabalhista/
https://www.blogdobg.com.br/natal-recebe-evento-nacional-sobre-a-reforma-trabalhista/
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As Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, série de 56 eventos científicos 

que vem ocorrendo por todas as regiões do país e que marca o primeiro aniversário 

da lei que modernizou as relações de trabalho no Brasil, chega agora a terras 

potiguares. A edição norte-riograndense das Jornadas ocorrerá em Natal, no dia 24 

de setembro, às14h, na sede da Fecomércio RN, situada na Avenida Alexandrino de 

Alencar, 562, no Alecrim. 

O lançamento nacional das Jornadas foi realizado no dia 19 de junho, no Salão 

Nobre da Câmara dos Deputados e já percorreu 15 municípios brasileiros. O 

objetivo do projeto é debater de forma técnica e sem ideologia a aplicação da nova 

lei trabalhista. Para tanto, os organizadores reuniram alguns dos mais renomados 

juristas da área do Direito do Trabalho no Brasil. Na edição potiguar palestrarão o 

desembargador do TRT 21, Bento Herculano Duarte Neto, a desembargadora do 

TRT 1, Vólia Bomfim Cassar, e os ministros do TST, Aloysio Corrêa e Emmanoel 

Pereira. O ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da 

República em exercício, Pablo Tatim, também é presença confirmada no evento. 

Segundo o coordenador-geral das Jornadas e presidente da Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, Ronaldo Nogueira, “as 

Jornadas vêm para ser um instrumento de desmistificação da modernização da 

legislação trabalhista. Estamos reunindo os mais importantes técnicos da área no 

país para debater o tema”. 

Já para o coordenador científico do projeto, Bento Herculano Duarte Neto, que é 

vice-presidente do TRT21 e Diretor Científico do Instituto Brasileiro de Ensino e 

Cultura (IBEC), “as Jornadas se prestarão a discutir a nova lei trabalhista em um 

ambiente eminentemente acadêmico, tendo como reflexo natural a melhor 

compreensão da lei, quer seja pelos operadores do Direito, quer seja pela população 

em geral”. 

A Secretaria-Geral da Presidência oferece apoio institucional a este projeto, 

idealizado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) 

da Câmara dos Deputados em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino e 

Cultura (IBEC), por se tratar de uma discussão estratégica para o país e, em última 

análise, pelo fato da modernização trabalhista representar importante instrumento 

gerador de empregos e crescimento econômico do país. 

O evento será realizado em parceria com a Fecomércio Rio Grande do Norte, que 

tem como presidente em exercício, Luiz Antônio Lacerda. 

O calendário completo está disponível em www.ibecnet.com.br, onde se podem 

realizar as inscrições para qualquer das edições das jornadas. As inscrições são 

gratuitas. 

 

http://www.ibecnet.com.br/
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Natal recebe evento nacional sobre a 

Reforma Trabalhista 

Evento reúne ministros do TST e as inscrições são gratuitas 

Por Redação 

 
As Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, série de 56 eventos científicos que 

vem ocorrendo por todas as regiões do país e que marca o primeiro aniversário da lei 

que modernizou as relações de trabalho no Brasil, chega agora a terras potiguares. A 

edição norte-riograndense das Jornadas ocorrerá em Natal, no dia 24 de setembro, 

às14h, na sede da Fecomércio RN, situada na Avenida Alexandrino de Alencar, 562, 

no Alecrim. 

O lançamento nacional das Jornadas foi realizado no dia 19 de junho, no Salão Nobre 

da Câmara dos Deputados e já percorreu 15 municípios brasileiros. O objetivo do 

projeto é debater de forma técnica e sem ideologia a aplicação da nova lei trabalhista. 

Para tanto, os organizadores reuniram alguns dos mais renomados juristas da área do 

Direito do Trabalho no Brasil. Na edição potiguar palestrarão o desembargador do 

TRT 21, Bento Herculano Duarte Neto, a desembargadora do TRT 1, Vólia Bomfim 

Cassar, e os ministros do TST, Aloysio Corrêa e Emmanoel Pereira. O ministro de 

Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República em exercício, Pablo 

Tatim, também é presença confirmada no evento. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

Segundo o coordenador-geral das Jornadas e presidente da Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, Ronaldo Nogueira, “as 

Jornadas vêm para ser um instrumento de desmistificação da modernização da 

legislação trabalhista. Estamos reunindo os mais importantes técnicos da área no país 

para debater o tema”. 

Já para o coordenador científico do projeto, Bento Herculano Duarte Neto, que é vice-

presidente do TRT21 e Diretor Científico do Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura 

(IBEC), “as Jornadas se prestarão a discutir a nova lei trabalhista em um ambiente 

eminentemente acadêmico, tendo como reflexo natural a melhor compreensão da lei, 

quer seja pelos operadores do Direito, quer seja pela população em geral”. 

A Secretaria-Geral da Presidência oferece apoio institucional a este projeto, 

idealizado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) 

da Câmara dos Deputados em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura 

(IBEC), por se tratar de uma discussão estratégica para o país e, em última análise, 

pelo fato da modernização trabalhista representar importante instrumento gerador de 

empregos e crescimento econômico do país. 

O evento será realizado em parceria com a Fecomércio Rio Grande do Norte, que tem 

como presidente em exercício, Luiz Antônio Lacerda. 

O calendário completo está disponível em www.ibecnet.com.br, onde se podem 

realizar as inscrições para qualquer das edições das jornadas. As inscrições são 

gratuitas. 

 
 

http://www.ibecnet.com.br/
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Natal recebe evento nacional sobre a Reforma Trabalhista 

 

Evento reúne ministros do TST em Natal e as inscrições são gratuitas 



 

CONTINUAÇÃO 

As Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, série de 56 eventos científicos que 

vem ocorrendo por todas as regiões do país e que marca o primeiro aniversário da lei 

que modernizou as relações de trabalho no Brasil, chega agora a terras potiguares. A 

edição norte-riograndense das Jornadas ocorrerá em Natal, no dia 24 de setembro, 

às14h, na sede da Fecomércio RN, situada na Avenida Alexandrino de Alencar, 562, 

no Alecrim. 

O lançamento nacional das Jornadas foi realizado no dia 19 de junho, no Salão Nobre 

da Câmara dos Deputados e já percorreu 15 municípios brasileiros. O objetivo do 

projeto é debater de forma técnica e sem ideologia a aplicação da nova lei trabalhista. 

Para tanto, os organizadores reuniram alguns dos mais renomados juristas da área do 

Direito do Trabalho no Brasil. Na edição potiguar palestrarão o desembargador do 

TRT 21, Bento Herculano Duarte Neto, a desembargadora do TRT 1, Vólia Bomfim 

Cassar, e os ministros do TST, Aloysio Corrêa e Emmanoel Pereira. O ministro de 

Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República em exercício, Pablo 

Tatim, também é presença confirmada no evento. 

Segundo o coordenador-geral das Jornadas e presidente da Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, Ronaldo Nogueira, “as 

Jornadas vêm para ser um instrumento de desmistificação da modernização da 

legislação trabalhista. Estamos reunindo os mais importantes técnicos da área no país 

para debater o tema”. 

Já para o coordenador científico do projeto, Bento Herculano Duarte Neto, que é vice-

presidente do TRT21 e Diretor Científico do Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura 

(IBEC), “as Jornadas se prestarão a discutir a nova lei trabalhista em um ambiente 

eminentemente acadêmico, tendo como reflexo natural a melhor compreensão da lei, 

quer seja pelos operadores do Direito, quer seja pela população em geral”. 



 

CONTINUAÇÃO 

A Secretaria-Geral da Presidência oferece apoio institucional a este projeto, 

idealizado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) 

da Câmara dos Deputados em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura 

(IBEC), por se tratar de uma discussão estratégica para o país e, em última análise, 

pelo fato da modernização trabalhista representar importante instrumento gerador de 

empregos e crescimento econômico do país. 

O evento será realizado em parceria com a Fecomércio Rio Grande do Norte, que tem 

como presidente em exercício, Luiz Antônio Lacerda. 

O calendário completo está disponível em www.ibecnet.com.br, onde se podem 

realizar as inscrições para qualquer das edições das jornadas. As inscrições são 

gratuitas. 
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Presidente em exercício da 
Fecomércio/RN recebe diretoria da 
Viva o Centro 

Foto: Presidente em exercício da Fecomercio, Gilberto Costa, o diretor Regional do 
Senac, Raniery Pimenta, e o diretor Regional do Sesc, Fernando Virgilio 
O presidente em exercício do Sistema Fecomércio RN, Gilberto Costa, recebeu na 
manhã desta terça-feira (18), na sede da Federação, uma comitiva de representantes da 
Associação “Viva o Centro”, que veio pedir o apoio do Sistema Fecomércio para o 
fortalecimento do movimento e alinhar futuras parcerias. O intuito da Associação Viva o 
Centro é reverter a imagem de abandono e insegurança do Centro de Natal, importante 
região comercial da cidade que, no decorrer dos anos, vem sofrendo com a derrocada 
na movimentação de consumidores. 
  
A vice-presidente da Associação, Camilla Schultz, informou que a ideia é atrair as 
pessoas de volta ao comércio do Centro e, também, unir os empresários que possuem 
lojas no bairro. “Nós percebemos que as pessoas começaram a se evadir por 
conjunturas econômicas, aumento demográfico, o surgimento dos shoppings centers, 
comércio dos bairros, etc. Agora queremos resgatar a força que já tivemos, recuperando 
a força do bairro como polo comercial”, detalhou Camilla. Ela ainda relembrou que o 
bairro foi o primeiro centro comercial da cidade e que conta, ainda, com as sedes dos 
principais bancos, diversos órgãos públicos e grandes lojas de departamentos, que 
funcionam como lojas-âncoras. 



 

CONTINUAÇÃO 
 
  
Segundo Camila, a intenção é que o Sistema Fecomércio RN possa proporcionar, em 
parceria com o Viva Centro e por meio do Sesc e Senac, cursos e serviços voltados 
tanto para os empresários, como para os comerciários. 
  
“A iniciativa dos empresários é muito válida para reativar e atrair os consumidores 
potiguares a voltarem a consumir no Centro da cidade, importante polo comercial da 
capital e do estado. O Sistema Fecomércio irá avaliar como pode ajudar de fato nessa 
recuperação e dar nossa contribuição para retomar a força daquela região da nossa 
capital”, afirmou o presidente, Gilberto Costa. 
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Presidente em exercício do Sistema 
Fecomércio RN recebe diretoria da 
Associação “Viva o Centro” 

 
O presidente em exercício do Sistema Fecomércio RN, Gilberto Costa, recebeu na 
manhã desta terça-feira (18), na sede da Federação, uma comitiva de representantes 
da Associação “Viva o Centro”, que veio pedir o apoio do Sistema Fecomércio para o 
fortalecimento do movimento e alinhar futuras parcerias. O intuito da Associação 
Viva o Centro é reverter a imagem de abandono e insegurança do Centro de Natal, 
importante região comercial da cidade que, no decorrer dos anos, vem sofrendo 
com a derrocada na movimentação de consumidores. 
 
A vice-presidente da Associação, Camilla Schultz, informou que a ideia é atrair as 
pessoas de volta ao comércio do Centro e, também, unir os empresários que 
possuem lojas no bairro. “Nós percebemos que as pessoas começaram a se evadir 
por conjunturas econômicas, aumento demográfico, o surgimento dos shoppings 
centers, comércio dos bairros, etc. Agora queremos resgatar a força que já tivemos, 
recuperando a força do bairro como polo comercial”, detalhou Camilla. Ela ainda 
relembrou que o bairro foi o primeiro centro comercial da cidade e que conta, ainda,  

https://4.bp.blogspot.com/-7ZMVd40Yzl4/W6JaDMWFd4I/AAAAAAACDR4/Sc5hmtyzheEBIA-SeGmdqRd1jlZ7rviSwCLcBGAs/s1600/Associac%25CC%25A7a%25CC%2583o-Viva-o-Centro-pede-apoio-ao-Sistema-Fecome%25CC%2581rcio-RN-484x363.jpg
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com as sedes dos principais bancos, diversos órgãos públicos e grandes lojas de 
departamentos, que funcionam como lojas-âncoras.  
 
Segundo Camila, a intenção é que o Sistema Fecomércio RN possa proporcionar, em 
parceria com o Viva Centro e por meio do Sesc e Senac, cursos e serviços voltados 
tanto para os empresários, como para os comerciários. 
 
“A iniciativa dos empresários é muito válida para reativar e atrair os consumidores 
potiguares a voltarem a consumir no Centro da cidade, importante polo comercial da 
capital e do estado. O Sistema Fecomércio irá avaliar como pode ajudar de fato 
nessa recuperação e dar nossa contribuição para retomar a força daquela região da 
nossa capital”, afirmou o presidente, Gilberto Costa. 
 
Fecomércio RN 
 



 

SESC 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 20.09.18 EDITORIA: NATAL 
 

 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 
VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 19.09.18 
 

Programação do Festival Cultural 
Gastronômico da Pipa inicia hoje 

Com o tema “Bons Ventos nos Negócios e Sabores”, evento conta com 
oficinas gastronômicas, palestras sobre empreendedorismo, shows e 
ativações culturais 

Divulgação 
Atividades seguem até o dia 22 e é dividida por vilas: Vila dos chefs, Vila da Pipa e Vila de Negócios 

 

Redação 

Com o tema “Bons Ventos nos Negócios e Sabores”, o 14° Festival Cultural 
Gastronômico da Pipa inicia hoje, quarta-feira,19. A programação da cidade 
gastronômica e as atividades seguem até o dia 22. A arena principal está 
localizada na Avenida Baía dos Golfinhos, sendo dividida por vilas: Vila dos 
chefs (onde os chefs convidados comercializarão pratos assinados por eles), 
Vila da Pipa (com estabelecimentos da Pipa comercializando seus pratos) e 
Vila de Negócios (com estandes de patrocinadores e fornecedores do mercado 
local). Entre as atrações programadas estão oficinas gastronômicas, palestras 
sobre empreendedorismo, shows e ativações culturais, ações integradas com 
os restaurantes participantes e a presença de chefs convidados cozinhando ao 
vivo. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

O Concurso Novos Talentos contará com a participação de estudantes de 
gastronomia do Rio Grande do Norte e de estados vizinhos como Paraíba e 
Pernambuco. A competição será formada por duplas e os participantes terão 
que preparar uma entrada, um prato principal ou uma sobremesa com o 
ingrediente tema desta edição, o milho.  Os pratos serão julgados pela 
comissão organizadora do evento, formada profissionais da gastronomia e 
serão premiados os 3 primeiros lugares. 

Para que a comunidade possa participar ativamente, o Festival terá o concurso 
“Melhor Feijão da Pipa”, onde membros da comunidade se inscrevem e 
apresentam o feijão para uma banca de jurados que faz a degustação às cegas 
e é premiado o primeiro lugar; e o “Concurso da Melhor Receita com Ostra”, 
uma parceria com o SEBRAE, que motiva os chefs locais a criarem receitas 
usando a ostra, produto cultivado localmente, também com premiação para o 
primeiro lugar. Outro ponto importante será o “Tacho Beneficente”, que nesta 
edição será comandado pelo Chef Betão e o Chef Cumpade João, com toda a 
renda revertida para o Projeto Afeto. 

O evento tem o compromisso com o progresso da região de Pipa e Tibau do 
Sul, por meio da integração de manifestações culturais locais e regionais. 
Como também movimenta a economia local, por atingir turistas de diversos 
estados e países, que buscam uma combinação de lazer e excelente 
gastronomia, aliados às belezas naturais dessa praia paradisíaca. 

A 14ª edição do Festival Gastronômico da Pipa é uma realização do Festival da 
Pipa, com o patrocínio do Governo do Estado, Governo Cidadão, Banco 
Mundial, São Braz, SEBRAE, Fecomércio, SENAC, CTSI e Gourmet Expert, 
com apoio da Prefeitura de Tibau do Sul, Secretaria de Turismo de Tibau do 
Sul, Conexão Consultoria e Educa Pipa. 

PROGRAMAÇÃO GERAL 2018 

19/09 

Concurso de Novos Talentos – Entradas 

14h – “Tortilha do Sertão”  com Alexandre Daher e Cely dos Santos 

15h – “Enformadinho Nordestino”  com Antônio Agaildes e Vanessa Pedro 

16h – “Fogueira de São João”  com Amanda Ferreira e Patrízio Paddey 

17h – “Polenta de Camarão” com Fábio Hiranoyama  e Leandro Carlos 

19h30 – “Cheesecake Vegana “  com as chefs Mila e Mary, da Empresa Emes Alimentos 
Funcionais 

20h45 – Help Convida Betão Barbosa, Chef do Tal do Escondidinho 

22h –“Drinks – Infusões simples e Xaropes” com Mixologista  Daniel Medeiros (Whiskritório) 

23h – Show no Palco Cultural 
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20/09 

Concurso de Novos Talentos – Prato Principal 

14h – “Sabor Junino”  com José Adelino e Raoni Carbogim 

15h – “Caminho do Sol”  com Ricardo de Lima e Samanda Ribeiro 

16h – “Comamilho”  com Juliana Bahia e Stella Albuquerque 

17h – “Encantos do Abaty” com Alexandre Daher e Cely dos Santos 

19h – Momento Empreendedor 

19h30 –  “Salada do  Mar com produtos Terroir”,  Chefs Itala Shelda e Priscila Gois – 
Momento Sebrae 

20h45 –  Chef Erik Nako com “Croquete de Caldinho de Mocotó e Camarão” 

22h – Concurso do Melhor Feijão de Pipa 

23h – Show no Palco Cultural 

21/09 

Concurso de Novos Talentos –  Sobremesas 

14h – “Boneca do Engenho”  com Daniel Medeiros e Tadeu Rena 

15h – “Mini Naked Junino ”  com Felipe Honorato e Josué Fernandes 

16h – “Entremet de Milho”  com Andressa Ribeiro e Lucas Araújo 

17h – “Manjar de Milho” com Fausto Laurindo e Gerfferson Thiego 

19h – “ Baião, Baião do litoral ao Sertão”  – Tacho beneficente preparado pelos Chefs Betão 
Barbosa, do Tal do Escondidinho e Cumpade João, da Casa de Cumpade 

19h30 –  “ Moqueca de Carne de Sol “ – Chef Angelo Medeiros (SENAC) 

20h45 –  “Fava Pantaneira” – Chef Felipe Caran 

22h –   Chef Confeiteira Quezia almeida 

23h – Show com ‘Os Três Iguais” no Palco Cultural 

22/09 

19h – Oficina com Barista da São Braz, Davi Wagner 

19h30 – Rodrigo Chiberium  com o “Salpicão Defumado” 

20h45 – Concurso Melhor Receita de Ostra 

22h – Chef Cumpade João com o cozido do “É de casa” 

23h – Resultado do Concurso Gastronômico da Pipa 

23h30 – Show de encerramento com John Gouret’s Band no Palco Cultural 

ACOMPANHE O FESTIVAL 

www.festivaldapipa.com.br 

http://www.festivaldapipa.com.br/


 

VEÍCULO: BLOG JORNAL A NOTÍCIA  DATA: 19.09.18 
 

Parcerias realizadas pela Secretaria 

Municipal de Turismo capacitaram 274 

pessoas em Currais Novos 

 
A capacitação e qualificação profissional é uma das metas estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Currais Novos 
como meio de fortalecer e desenvolver o setor no município e, assim, contribuir para 
uma melhor eficiência nos serviços prestados à população e ao turista que visita a 
cidade. De acordo com a SEMTUR, em 1 ano e 8 meses, a Prefeitura em parceria com 
diversas instituições já capacitou 274 pessoas em diversos cursos. 

Para a Secretária da SEMTUR, Ana Albuquerque, essas capacitações são importantes 
para a qualificação da nossa mão de obra. “Esses cursos fortalecem nossos 
profissionais e qualificam mais pessoas que podem contribuir com o setor turístico de 
Currais Novos, e as parcerias são de grande importância”, comentou. 

Os cursos realizados em parceria com a SEMTUR foram: Condutor Local de Turismo 
(SEBRAE), Curso de Espanhol (UFRN), Cerimonial e Protocolo (UFRN e 
UERN/Mossoró), Condutor Local de Turismo (UFRN – Projeto Qualistur), Técnicas de 
Guiamento em Geoturismo (Governo do RN e SENAC), Qualidade em Serviços 
Turísticos (Governo do RN e SENAC), Recepcionista e Etiqueta Profissional (UFRN – 
Projeto Qualistur), e Técnicas para Garçom (Governo do RN e SENAC). Em andamento 
o curso de Marketing de Destinos Turísticos (UFRN – Projeto Qualistur). Como previsto, 
devem acontecer os cursos “Liderança Organizacional” (UFRN – Projeto Qualistur) e 
“Empreendedorismo no Turismo” (UFRN – Projeto Qualistur). 

 

http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2018/09/Cursos-Turismo.jpg


 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/AGITOS E BALADAS  DATA: 19.09.18 

‘Domingo na Arena’ solidário em ritmo 
de samba 

 

Divulgação 

O ‘Domingo na Arena’ do dia 23 de setembro será solidário e em ritmo de samba da 

melhor qualidade. O ‘Samba do Voluntário’, projeto beneficente que acontece 

simultaneamente em cerca de 30 países, vai levar ao palco principal do programa 

dominical da Arena das Dunas os melhores sambistas do Rio Grande do Norte e 

convidados. 

O cavaquinho começa ‘chorar’ às 15h e a programação segue até às 20h. A entrada é 

gratuita, mas a organização do evento solidário, que realizará os shows de samba 

dentro da programação do ‘Domingo an Arena’, sugere a doação voluntária de uma lata 

de 400g de leite em pó integral. 

O montante arrecadado será doado para três instituições de caridade de Natal: Instituto 

Juvino Barreto, Casa Durval Paiva e Hospital Varela Santiago. A troca pelos ingressos 

pode ser feita nos seguintes pontos: Sebrae, Sesi, Sesc e lojas Postiche (nos 

shoppings). Para comodidade dos voluntários, as doações poderão também ser feitas 

online, no site Outgo (https://www.outgo.com.br/sambadovoluntariorn). 

Com informações da Assessoria de Imprensa 

 
 

http://blog.tribunadonorte.com.br/agitosebaladas/?attachment_id=104134


 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN DATA: 19.09.18 
 

Festival Território Cênico apresenta 
Guerra, Formigas e Palhaços 

Espetáculo conta a saga de dois militares, os últimos remanescentes de um 
batalhão de combate, perdidos em uma guerra à espera de reforços 

Joanisia Prates 
Espetáculo estreou em 2013 e em 2015 integrou a 18ª edição do Palco Giratório, maior projeto de 
circulação e difusão das artes cênicas do país 

 

Redação 

Festival Território Cênico 1° Edição segue sua programação nos dias 22 e 23 
de setembro no Território de Educação, Cultura e Economia Solidária 
(TECESOL) no Conjunto Pirangi, Neópolis, zona sul de Natal. 

O festival traz em sua programação o espetáculo “Guerra, Formigas e 
Palhaços” do Grupo Estação de Teatro, com direção de Rogério Ferraz e 
dramaturgia de César Ferrario. Além de pocket show com Ananda Krishna no 
dia 22, feira de artesanato e praça de alimentação. O festival acontece aos 
sábados e domingos a partir das 17h. 

Os ingressos podem ser comprados na hora ou pela internet no Sympla, 
sempre até um dia antes das datas marcadas do 
festival: http://bit.ly/territoriocenicoingresso. São encontrados na barbearia 
Compadre Barber Shop (Av. dos Ipês, 742 – Neópolis), vendas somente no  

http://bit.ly/territoriocenicoingresso


 

CONTINUAÇÃO 

 

dinheiro, de segunda à sábado, das 10h às 18h. Os valores são: R$ 40,00 
(inteira) | R$ 20,00 (meia). 

Guerra, Formigas e Palhaços conta a saga de dois militares, últimos 
remanescentes de um batalhão de combate, perdidos em uma guerra à espera 
de reforços. Porém quando tudo parece estar perdido um falto inusitado 
acontece: se deparam, diante daquele que pode ser o último fio de esperança: 
um palhaço. 

O espetáculo estreou em 2013 e em 2015 integrou a 18ª edição do Palco 
Giratório, maior projeto de circulação e difusão das artes cênicas do país, onde 
percorreu 35 cidades de 18 estados brasileiros. Essa será uma grande 
oportunidade do público natalense rever esse tão bem sucedido espetáculo do 
Grupo Estação de Teatro.  Classificação: 12 anos. 

PROGRAMAÇÃO: 

Setembro 

22/09 (sábado) 

17h – Abertura da feira de artesanato e Praça de Alimentação 

18h Guerra, formigas e palhaços 

19h30 – Pocket show musical de Ananda Krishna 

23/09 (domingo) 

17h – Abertura da feira de artesanato e Praça de Alimentação 

18h – Guerra, formigas e palhaços 

29/09 (sábado) 

17h – Abertura da feira de artesanato e Praça de Alimentação 

18h – Quintal de Luís 

19h30 – Pocket show musical do grupo Forró em 3 Atos 

30/09 (domingo) 

17h – Abertura da feira de artesanato e Praça de Alimentação 

18h – Quintal de Luís 

Outubro  

12/10 (sexta) 

16h – Abertura da feira de artesanato e Praça de Alimentação 

17h – Um Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada 

13/10 (sábado) 
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16h – Abertura da feira de artesanato e Praça de Alimentação 

17h – Estação dos Contos 

14/10 (domingo) 

16h – Abertura da feira de artesanato e Praça de Alimentação 

17h – Sal, Menino Mar 

20/10 (sábado) 

17h – Abertura da feira de artesanato e Praça de Alimentação 

18h – “A Jornada de um Imbecil até o Entendimento” 

19h30 – Pocket show da Família Pádua 

21/10 (domingo) 

17h – Abertura da feira de artesanato e Praça de Alimentação 

18h – “A Jornada de um Imbecil até o Entendimento” 

Novembro 

05 a 09/11 – 19h às 22h – Oficina “O ator na cena”, ministrada por Rogério Ferraz 

 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 20.09.18 EDITORIA: POLÍTICA 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 20.09.18 EDITORIA: NEGÓCIOS & 
FINANÇAS 
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