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VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 13.11.18 
 

 
Comércio projeta abertura de 4,5 mil empregos 
neste fim de ano 
 

 

A expectativa dos comerciantes é positiva para o final desse ano. 
AFecomércio projeta a abertura de 4,5 mil vagas de empregos temporários 
no Rio Grande do Norte. Quem tiver interessado já pode ir preparando o 
currículo. O setor de vendas é o que mais contrata nesse período. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 13.11.18 
 

Próxima segunda (19) ocorre o 

Seminário “Caminhos do Brasil e do 

RN na Gestão Pública” 

 
 

A Empresa Jornalística Tribuna do Norte, juntamente com RG7 Invest, 
Sistema FIERN, UFRN, Funpec, Fecomércio RN e Ministério Público do Rio 
Grande do Norte convidam para o Seminário “Caminhos do Brasil e do RN na 
Gestão Pública”, que compõe o projeto Os Motores do Desenvolvimento do 
Rio Grande do Norte. O evento contará com a participação da Governadora 
eleita do RN, Fátima Bezerra, do Governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, 
e do jornalista William Waack. 

Serviço: 
Data: Segunda-feira (19) de setembro de 2018 
Local: Casa da Indústria – Auditório Albano Franco 
Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 2860 – Natal/RN 
Horário:8h 

 
 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/11/WhatsApp-Image-2018-11-12-at-18.25.53.jpeg


 

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 13.11.18 
 

MOTORES DO DESENVOLVIMENTO DEBATE SOBRE 

GESTÃO PÚBLICA, DIA 19, NA CASA DA INDÚSTRIA 

 

O equilíbrio das contas públicas e os desafios para fazer os ajustes 

necessários e gerir o desenvolvimento econômico e social do Brasil e do Rio 

Grande do Norte serão debatidos durante a 36ª edição do Seminário Motores 

do Desenvolvimento do RN. Com o tema “Caminhos do Brasil e do RN na 

Gestão Pública”, o seminário será realizado no próximo dia 19 de novembro, 

a partir das 8h, no Auditório Albano Franco, na Casa da Indústria. 

Entre os palestrantes convidados para esta edição estão o governador da 

Paraíba, Ricardo Coutinho, a governadora eleita do Rio Grande do Norte, 

Fátima Bezerra, e o jornalista William Waack, que também é professor, 

cientista político e sociólogo. 

O Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte é 

promovido pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), 

em parceria com o jornal Tribuna do Norte, Sistema Fecomércio 

(Fecomércio/RN), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e RG7 Invest. 

A entrada para o evento é aberta aos interessados, mediante confirmação 

que deve ser feita pelo telefone 3201-7429, em horário comercial. 
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PROGRAMAÇÃO 

Data: 19.11.2018 

Horário: 08h 

Local: Auditório Albano Franco, na Casa da Indústria/Fiern 

Tema: “Caminhos do Brasil e do RN na Gestão Pública” 

8h30 – Abertura – Pronunciamento do presidente da Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), Amaro Sales de Araújo 

9h – Palestra – Ricardo Coutinho, governador do Estado da Paraíba 

9h30 – Palestra – Fátima Bezerra, governadora eleita do Estado do Rio 

Grande do Norte 

10h – Palestra – William Waack, Jornalista, professor, sociólogo e cientista 

político 

11h – Debate e perguntas com palestrantes 

Mediação: Amaro Sales de Araújo, presidente da FIERN 

12h – Encerramento 

  

Fonte: FIERN 
 
 

https://www.fiern.org.br/motores-desenvolvimento-debate-sobre-gestao-publica-dia-19-na-casa-da-industria/


 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 13.11.18 
 

Fecomércio/RN: Viatura do projeto Sesc 
Saúde Mulher é instalada em Macaíba 

 

Imagem: Reprodução/Assessoria 

 
O vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio/RN) e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Macaíba, Luiz 
Lacerda, participou segunda-feira (12) da solenidade de instalação da Unidade Móvel 
Sesc Saúde Mulher na cidade de Macaíba, que aconteceu no pátio da Prefeitura da 
cidade. 

 
Abrindo a solenidade, registra nota da assessoria de comunicação da Federação, as 
mulheres do Grupo Mão Amiga fizeram uma apresentação com uma paródia de uma 
música da cantora Anitta sobre a prevenção do câncer de mama. 

 
O projeto do Serviço Social do Comércio do RN (Sesc/RN), instituição do Sistema 
Fecomércio, permanecerá na cidade até o dia 18 de dezembro, e tem como meta 
realizar 1.600 exames gratuitos, sendo 800 mamografias e 800 preventivos, além de 
duas mil orientações sobre saúde feminina. 

 
A unidade tem consultório ginecológico; sala de mamografia com mamógrafos digitais e 
proteção radiológica; banheiro; sala de atendimento e área externa para orientações 
sobre saúde. A equipe é composta por enfermeira, educadora em saúde, técnica de 
radiologia, médica e artífice. 

 
Também participaram da solenidade o diretor regional do Sesc/RN, Fernando Virgílio; do 
diretor regional do Senac/RN, Raniery Pimenta; da diretora de Programas Sociais do 
Sesc/RN, Ilsa Galvão; além de secretários municipais, vereadores e a população. 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-60aeq_1jA2s/W-tQG0sGaJI/AAAAAAADqPw/erCx3TR-7YwPz45rFhb7Wdemd2Ti9bzWwCLcBGAs/s1600/_MG_2182.png


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 13.11.18 
 

Sesc Saúde Mulher é instalada em 

Macaíba 

Unidade móvel permanecerá na cidade até 18/12 e realizará 1.600 exames gratuitos 

Por Redação 

 
O vice-presidente da Fecomércio e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 

Macaíba, Luiz Lacerda, participou na noite dessa segunda-feira, 12, da solenidade de 

instalação da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher na cidade de Macaíba, que 

aconteceu no pátio da Prefeitura da cidade. Abrindo a solenidade, as mulheres do 

Grupo Mão Amiga fizeram uma apresentação com uma paródia de uma música da 

cantora Anitta sobre a prevenção do câncer de mama. 

Em seu discurso, Lacerda destacou a parceria mantida com a Prefeitura para viabilizar 

a instalação da unidade móvel em Macaíba e que sua “chegada no município é mais 

uma demonstração do compromisso que o Sindicato tem com o bem-estar da 

população. Esta instalação também faz parte de ações que serão realizadas até o final 

deste ano em comemoração aos 70 anos do Sindicato do Comércio Varejista, que é a 

mais antiga do RN”. 

O projeto do Sesc RN, instituição do Sistema Fecomércio, permanecerá na cidade até 

o dia 18/12, e tem como meta realizar 1.600 exames gratuitos, sendo 800 

mamografias e 800 preventivos, além de 2 mil orientações sobre saúde feminina. A 
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unidade tem consultório ginecológico; sala de mamografia com mamógrafos digitais e 

proteção radiológica; banheiro; sala de atendimento e área externa para orientações 

sobre saúde. A equipe é composta por enfermeira, educadora em saúde, técnica de 

radiologia, médica e artífice. 

“É uma grande honra receber esta unidade aqui em Macaíba. Sabemos que é através 

do diagnóstico precoce que vamos preservar a saúde das mulheres. Quero registrar 

meu agradecimento a Luiz Lacerda pelo cuidado que sempre tem com nossa cidade, e 

pelo empenho de trazer este projeto para cá”, comemorou o prefeito Fernando Cunha. 

O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, 

à época um projeto piloto. Desde então, já foram realizadas 19.050 mamografias e 

24.004 preventivos, além de 144.073 ações de educação em saúde. Das quase 50 mil 

mulheres atendidas pela unidade em 27 municípios potiguares foram detectadas 

alterações em 806 delas a partir dos exames ofertados pelo projeto, sendo 

encaminhadas ao serviço público de saúde para dar continuidade ao tratamento. 

Também participaram da solenidade o diretor Regional do Sesc, Fernando Virgilio; 

do diretor Regional do Senac, Raniery Pimenta; da diretora de Programas Sociais do 

Sesc, Ilsa Galvão; além de secretários municipais, vereadores e a população. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 13.11.18 
 

Sesc Saúde Mulher é instalada em Macaíba 
 

 
O vice-presidente da Fecomércio e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Macaíba, Luiz Lacerda, participou na noite desta segunda-feira, 12, da solenidade de 
instalação da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher na cidade de Macaíba, que 
aconteceu no pátio da Prefeitura da cidade. Abrindo a solenidade, as mulheres do 
Grupo Mão Amiga fizeram uma apresentação com uma paródia de uma música da 
cantora Anitta sobre a prevenção do câncer de mama. 
 
Em seu discurso, Lacerda destacou que a parceria mantida com a Prefeitura para 
viabilizar a instalação da unidade móvel em Macaíba e que sua “chegada no 
município é mais uma demonstração do compromisso que o Sindicato tem com o 
bem-estar da população. Esta instalação também faz parte de ações que serão 
realizadas até o final deste ano em comemoração aos 70 anos do Sindicato do 
Comércio Varejista, que é a mais antiga do RN”. 
 
O projeto do Sesc RN, instituição do Sistema Fecomércio, permanecerá na cidade até 
o dia 18.12, e tem como meta realizar 1.600 exames gratuitos, sendo 800 
mamografias e 800 preventivos, além de 2 mil orientações sobre saúde feminina. A 

https://3.bp.blogspot.com/-_rG3VaRM_4M/W-sK-rtZ3GI/AAAAAAACHOQ/ZKfqTeoj8EAmSfeAlpIZJxxLKwT09VAEQCLcBGAs/s1600/MG_2191-484x363.png
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 unidade tem consultório ginecológico; sala de mamografia com mamógrafos digitais 
e proteção radiológica; banheiro; sala de atendimento e área externa para 
orientações sobre saúde. A equipe é composta por enfermeira, educadora em 
saúde, técnica de radiologia, médica e artífice. 
 
“É uma grande honra receber esta unidade aqui em Macaíba. Sabemos que é através 
do diagnóstico precoce que vamos preservar a saúde das mulheres. Quero registrar 
meu agradecimento a Luiz Lacerda pelo cuidado que sempre tem com nossa cidade, 
e pelo empenho de trazer este projeto para cá”, comemorou o prefeito Fernando 
Cunha. 
 
O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, 
à época um projeto piloto. Desde então, já foram realizadas 19.050 mamografias e 
24.004 preventivos, além de 144.073 ações de educação em saúde. Das quase 50 mil 
mulheres atendidas pela unidade em 27 municípios potiguares foram detectadas 
alterações em 806 delas a partir dos exames ofertados pelo projeto, sendo 
encaminhadas ao serviço público de saúde para dar continuidade ao tratamento. 
 
Também participaram da solenidade o diretor Regional do Sesc, Fernando Virgilio; 
do diretor Regional do Senac, Raniery Pimenta; da diretora de Programas Sociais do 
Sesc, Ilsa Galvão; além de secretários municipais, vereadores e a população. 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 13.11.18 

Sesc Saúde Mulher instala 
unidade móvel em Macaíba 

Foto: SESC 
O vice-presidente da Fecomércio e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Macaíba, Luiz Lacerda, participou na noite desta segunda-feira, 12, da solenidade de 
instalação da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher na cidade de Macaíba, que aconteceu 
no pátio da Prefeitura da cidade. Abrindo a solenidade, as mulheres do Grupo Mão 
Amiga fizeram uma apresentação com uma paródia de uma música da cantora Anitta 
sobre a prevenção do câncer de mama. 
  
Em seu discurso, Lacerda destacou que a parceria mantida com a Prefeitura para 
viabilizar a instalação da unidade móvel em Macaíba e que sua "chegada no município é 
mais uma demonstração do compromisso que o Sindicato tem com o bem-estar da 
população. Esta instalação também faz parte de ações que serão realizadas até o final 
deste ano em comemoração aos 70 anos do Sindicato do Comércio Varejista, que é a 
mais antiga do RN". 
  
O projeto do Sesc RN, instituição do Sistema Fecomércio, permanecerá na cidade até o 
dia 18.12, e tem como meta realizar 1.600 exames gratuitos, sendo 800 mamografias e 
800 preventivos, além de 2 mil orientações sobre saúde feminina. A unidade tem 
consultório ginecológico; sala de mamografia com mamógrafos digitais e proteção 
radiológica; banheiro; sala de atendimento e área externa para orientações sobre saúde. 
A equipe é composta por enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, 
médica e artífice. 
  
"É uma grande honra receber esta unidade aqui em Macaíba. Sabemos que é através 
do diagnóstico precoce que vamos preservar a saúde das mulheres. Quero registrar 
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meu agradecimento a Luiz Lacerda pelo cuidado que sempre tem com nossa cidade, e 
pelo empenho de trazer este projeto para cá”, comemorou o prefeito Fernando Cunha. 
  
O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, a Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, à 
época um projeto piloto. Desde então, já foram realizadas 19.050 mamografias e 24.004 
preventivos, além de 144.073 ações de educação em saúde. Das quase 50 mil mulheres 
atendidas pela unidade em 27 municípios potiguares foram detectadas alterações em 
806 delas a partir dos exames ofertados pelo projeto, sendo encaminhadas ao serviço 
público de saúde para dar continuidade ao tratamento. 
  
Também participaram da solenidade o diretor Regional do Sesc, Fernando Virgilio; do 
diretor Regional do Senac, Raniery Pimenta; da diretora de Programas Sociais do Sesc, 
Ilsa Galvão; além de secretários municipais, vereadores e a população 
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SESC 
VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 13.11.18 
 

Ateliê recebe doações de cabelos para 

produção de perucas 

Perucas são emprestadas a mulheres em tratamento contra o câncer 

Por Redação 

 

 
Nesta terça-feira, 13, às 16h, o projeto Ateliê Amor em Fios, da Associação de Apoio 

aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), recebe doações de 

dezenas de mechas de cabelos arrecadas pelo Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc/RN). A entrega acontecerá na sede do Ateliê, que funciona na 

Unidade Adulto da instituição. 

Os fios foram arrecadados durante o Outubro Rosa, quando associação e Sesc 

desenvolveram uma série de ações em conjunto. Dentro da programação, o Sesc, em 

parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realizou, em 

Natal e em Mossoró, uma campanha de corte de cabelos, cujas mechas resultantes dos 

cortes seriam destinadas ao projeto que transforma fios naturais em perucas para 

empréstimo a pacientes em tratamento oncológico. 

A entrega contará com a presença de voluntárias do Ateliê e de representantes da 

Associação e do Sesc. Na ocasião, será apresentado o novo espaço de funcionamento 

do projeto. 
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Amor em Fios 

O projeto é desenvolvido por voluntárias, duas das quais são ex-pacientes assistidas 

pela Associação. O objetivo é, a partir das doações de cabelos, produzir perucas de 

fios naturais que são emprestadas a mulheres em tratamento contra o câncer que, em 

decorrência da luta contra a doença, perderam o cabelo. Quando os cabelos da 

paciente voltam a crescer e ela se sente preparada, a peruca é devolvida para ser 

restaurada e emprestada a outra pessoa. 

Critérios para doação dos fios 

– Os cabelos devem estar lavados e secos; 

– Antes de cortar, o(a) cabeleireiro(a) deve prender os cabelos com uma liga, de modo 

que a parte a ser doada tenha, pelo menos, 20 centímetros; 

– O corte deve ser feito pouco acima da liga. 

Pontos de entrega das mechas 

– Unidade Adulto da AAPCMR, localizada na Rua Miguel Antônio da Silva Neto, 5, 

Aeroporto, onde funciona o Ateliê Amor em Fios; 

– Unidade Infantojuvenil, localizada na Rua Dr. Moisés da Costa Lopes, 48, Nova 

Betânia. 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 14.11.18  EDITORIA: NATAL 
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VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 13.11.18 
 

Confira as palestras e restaurantes que 

participam do Natal Fest Gourmet, dentro 

do Natal em Natal 

 
SEMINÁRIO TÉCNICO GASTRONÔMICO, QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL 

NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO, NO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS DO 
PORTO DE NATAL 

 

As novidades da gastronomia potiguar e os temas em pauta entre os chefs e 

pesquisadores natalenses terão um espaço especial no II Natal Fest Gourmet. A 

oportunidade será no Seminário Técnico Gastronômico, que integra a programação do 

festival nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Terminal Marítimo de Passageiros do 

Porto de Natal, acesso pela rua Chile, Ribeira. O seminário, assim como o festival, 

terá acesso gratuito para todos os públicos. 

Inserido no calendário do Natal em Natal, o Natal Fest Gourmet contará com 

patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através da Lei Djalma Maranhão de 

Incentivos Culturais. Também contará com ações de entidades parceiras de grande  
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atuação na formação do mercado profissional do Rio Grande do Norte. O SENAC-RN 

participa com as oficinas da Arena Senac de Gastronomia. O SENAI terá espaço para 

mostrar ao público seu setor de panificação, o SESI aborda o reaproveitamento 

alimentar (Cozinha Brasil). O SESC-RN será responsável pela ativação musical e o 

SEBRAE-RN com exposição de produtos de terroir potiguar. 

 
O SENAC-RN PARTICIPA COM AS OFICINAS DA ARENA SENAC DE GASTRONOMIA 

 

No segmento de restaurantes, o público poderá conferir pratos a preços módicos 

elaborados pelos restaurantes Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha Ecológica 

Debora Sá, Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, Johnny e Joey, Massa Fina, Caroli 

Doces e CrooksCookie. Para a criançada, o Natal Fest Gourmet reservou um lugar 

especial com o espaço kids coordenado pela empresa Divirta Kids, que oferece 

atividades criativas e monitores experientes. O espaço será instalado no primeiro 

andar do Terminal, oferecendo comodidade e segurança para pais e crianças. A 

programação contará ainda com feirinha de produtos gastronômicos. 

PALESTRAS ESPECIAIS 
Os palestrantes convidados para o Seminário Técnico de Gastronomia são pessoas 

ativas em seu segmentos gastronômicos e abordarão as boas novas do segmento 

queijeiro potiguar aos experimentos de azeites e temperos, passando pela cozinha 

vegana e a importância de se trabalhar a identidade cultural na gastronomia. 
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Na quinta-feira (22) a abertura será com o tema “Gastronomia e Identidade Cultural” 

pela pesquisadora de cozinha potiguar Adriana Lucena. A chef e proprietária do sítio 

Aroeira e uma ativista do movimento mundial Terra Madre, que luta por uma 

gastronomia que valorize toda a cadeia produtiva. A chef participa de eventos pelo 

Brasil sobre temas como queijos artesanais, mel de Jandaíra e pimentas nativas. 

 
PESQUISADORA DE COZINHA POTIGUAR ADRIANA LUCENA. 

 

O mestre cervejeiro Fábio DeSilva, criador da cerveja artesanal Perversa, falará na 

sequência (às 20h) sobre “Cervejaria Artesanal e Mercado Cervejeiro no RN”. 
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O MESTRE CERVEJEIRO FÁBIO DESILVA 

 

Na sexta-feira (23), o Seminário será aberto às 19h pelo laticinista Raoni Cabogim, 

que falará sobre “Tendências dos queijos artesanais potiguares”. Logo após, às 20h, a 

especialista em comida vegana e empreendedora do restaurante Cozinha Ecológica, 

chef Deborah Sá, fará uma abordagem sobre o tema pelo viés da cozinha 

contemporânea. 
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No sábado, o seminário será reaberto pela chef e pesquisadora Gabriela Sales, 

representando a Funcarte. Ela fará uma leitura atual sobre diversidade alimentar — 

“PANCs: a revolução alimentar brota nas hortas comunitárias”. No encerramento, a 

partir das 20h, os participantes vão contar com a fala do mago dos temperos Sérgio 

Motta, proprietário da Korin. Seu tema será “A Alquimia dos temperos e azeites”. 

HOMENAGEM 
Durante os três dias, haverá ainda uma feira de produtos gastronômicos com 

novidades no setor, entre alimentos, bebidas e equipamentos, além de espaço para 

ingredientes locais. A boa música completa a programação com duas atrações por 

noite. 

O Natal Fest Gourmet também irá homenagear ainda uma personalidade da 

gastronomia potiguar, com o Prêmio Le Magnifique Chef, entregue no encerramento 

das oficinas. No ano passado, o homenageado foi o chef francês radicado no RN, 

François Schmmit. Este ano, o convidado para receber a homenagem é Tadeu 

Lubambo, criador do Camamo, que tem uma contribuição significativa no fomento da 

gastronomia potiguar. 

“O festival será a oportunidade dos natalenses e turistas aproveitarem um ambiente 

único, que junta gastronomia, cultura e turismo, neste novo espaço de frente para o 

Potengi, tal como nas grandes cidades turísticas que tem atividades culturais e 

gastronômicas à margem de seus rios. É um dos recantos mais bonitos de Natal”, 

avaliou o diretor do Natal Fest Gourmet, Habib Chalita. O produtor destaca o acesso 

livre para o público, sem cobrança de ingresso. 
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O PÚBLICO PODERÁ CONFERIR PRATOS A PREÇOS MÓDICOS 

 

O LOCAL 
De acordo com Habib Chalita, a escolha tem relação direta com o objetivo do festival, 

que é dar o pontapé para colocar Natal na capital gastronômica do Nordeste durante o 

período. O projeto está inserido na programação do Natal em Natal, promovido pela 

Prefeitura do Natal. 

O Terminal Marítimo de Passageiros foi construído com recursos do Governo Federal 

e é administrado pela Codern (Companhia Docas do Rio Grande do Norte). Foi 

entregue à cidade há alguns meses. Sua estrutura ampla e moderna começa a ser 

utilizada tanto de desembarque de turistas que viajam de navio, como para eventos 

culturais do calendário da cidade. A estrutura conta com dois pavimentos internos, 

salões de eventos, um mirante e a faixa que margeia o cais. Também possui banheiros 

e elevadores. O local acomoda mais de 2 mil pessoas, de acordo com dados da 

Codern. No século passado, no prédio de acesso ao terminal funcionou um frigorífico. 

SERVIÇO 
I Natal Fest Gourmet 

Dias 22, 23 e 24 de novembro, nas novas instalações 

Do Terminal Marítimo de Passageiros de Natal, rua Chile, Ribeira. 

Acesso gratuito. 
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Fotos do Natal FestGourmet: Rogério Vital 

Foto do Terminal: Codern/Cedida 

Seminário Técnico de Gastronomia 

DIA 22.11 

19hs – Adriana Lucena: “Gastronomia e identidade cultural” 

20hs – Fábio DeSilva: “Cervejaria artesanal e mercado cervejeiro potiguar” 

DIA 23.11 

19h Raoni Cabogim: “Tendências dos queijos artesanais do RN” 

20h – Deborah Sá: “O vegano na gastronomia contemporânea” 

DIA 24.11 

19h Gabriela Sales: “As Pancs: A revolução alimentar brota das hortas comunitárias” 

20h – Sérgio Motta: “A alquimia dos Azeites e Temperos” 
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Natal Fest Gourmet tem programação gratuita 

dentro do Natal em Natal 

As novidades da gastronomia potiguar e os temas em pauta entre os chefs e 

pesquisadores natalenses terão um espaço especial no II Natal Fest 

Gourmet. A oportunidade será no Seminário Técnico Gastronômico, que 

integra a programação do festival nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no 

Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal, acesso pela rua Chile, 

Ribeira. O seminário, assim como o festival, terá acesso gratuito para todos 

os públicos. 

Inserido no calendário do Natal em Natal, o Natal Fest Gourmet contará com 

patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através da Lei Djalma 

Maranhão de Incentivos Culturais. Também contará com ações de entidades 

parceiras de grande atuação na formação do mercado profissional do Rio 

Grande do Norte. O SENAC-RN participa com as oficinas da Arena Senac de 

Gastronomia. O SENAI terá espaço para mostrar ao público seu setor de 

panificação, o SESI aborda o reaproveitamento alimentar (Cozinha Brasil). O 

SESC-RN será responsável pela ativação musical e o SEBRAE-RN com 

exposição de produtos de terroir potiguar. 

No segmento de restaurantes, o público poderá conferir pratos a preços 

módicos elaborados pelos restaurantes Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, 

Cozinha Ecológica Debora Sá, Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, Johnny e 

Joey, Massa Fina, Caroli Doces e CrooksCookie. Para a criançada, o Natal 

Fest Gourmet reservou um lugar especial com o espaço kids coordenado 

pela empresa Divirta Kids, que oferece atividades criativas e monitores 

experientes. O espaço será instalado no primeiro andar do Terminal, 

oferecendo comodidade e segurança para pais e crianças. A programação 

contará ainda com feirinha de produtos gastronômicos. 

PALESTRAS ESPECIAIS 

Os palestrantes convidados para o Seminário Técnico de Gastronomia são 

pessoas ativas em seu segmentos gastronômicos e abordarão as boas novas 

do segmento queijeiro potiguar aos experimentos de azeites e temperos, 

passando pela cozinha vegana e a importância de se trabalhar a identidade 

cultural na gastronomia. 

Na quinta-feira (22) a abertura será com o tema “Gastronomia e Identidade 

Cultural” pela pesquisadora de cozinha potiguar Adriana Lucena. A chef e 

proprietária do sítio Aroeira e uma ativista do movimento mundial Terra 

Madre, que luta por uma gastronomia que valorize toda a cadeia produtiva. A  
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chef participa de eventos pelo Brasil sobre temas como queijos artesanais, 

mel de Jandaíra e pimentas nativas. 

O mestre cervejeiro Fábio DeSilva, criador da cerveja artesanal Perversa, 

falará na sequência (às 20h) sobre “Cervejaria Artesanal e Mercado 

Cervejeiro no RN”. Na sexta-feira (23), o Seminário será aberto às 19h pelo 

laticinista Raoni Cabogim, que falará sobre “Tendências dos queijos 

artesanais potiguares”. Logo após, às 20h, a especialista em comida vegana 

e empreendedora do restaurante Cozinha Ecológica, chef Deborah Sá, fará 

uma abordagem sobre o tema pelo viés da cozinha contemporânea. No 

sábado, o seminário será reaberto pela chef e pesquisadora Gabriela Sales, 

representando a Funcarte. Ela fará uma leitura atual sobre diversidade 

alimentar — “PANCs: a revolução alimentar brota nas hortas comunitárias”. 

No encerramento, a partir das 20h, os participantes vão contar com a fala do 

mago dos temperos Sérgio Motta, proprietário da Korin. Seu tema será “A 

Alquimia dos temperos e azeites”. 

HOMENAGEM 

Durante os três dias, haverá ainda uma feira de produtos gastronômicos com 

novidades no setor, entre alimentos, bebidas e equipamentos, além de 

espaço para ingredientes locais. A boa música completa a programação com 

duas atrações por noite. 

O Natal Fest Gourmet também irá homenagear ainda uma personalidade da 

gastronomia potiguar, com o Prêmio Le Magnifique Chef, entregue no 

encerramento das oficinas. No ano passado, o homenageado foi o chef 

francês radicado no RN, François Schmmit. Este ano, o convidado para 

receber a homenagem é Tadeu Lubambo, criador do Camamo, que tem uma 

contribuição significativa no fomento da gastronomia potiguar. 

“O festival será a oportunidade dos natalenses e turistas aproveitarem um 

ambiente único, que junta gastronomia, cultura e turismo, neste novo espaço 

de frente para o Potengi, tal como nas grandes cidades turísticas que tem 

atividades culturais e gastronômicas à margem de seus rios. É um dos 

recantos mais bonitos de Natal”, avaliou o diretor do Natal Fest Gourmet, 

Habib Chalita. O produtor destaca o acesso livre para o público, sem 

cobrança de ingresso. 

LOCAL 

De acordo com Habib Chalita, a escolha tem relação direta com o objetivo do 

festival, que é dar o pontapé para colocar Natal na capital gastronômica do 

Nordeste durante o período. O projeto está inserido na programação do Natal 

em Natal, promovido pela Prefeitura do Natal. 
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O Terminal Marítimo de Passageiros foi construído com recursos do Governo 

Federal e é administrado pela Codern (Companhia Docas do Rio Grande do 

Norte). Foi entregue à cidade há alguns meses. Sua estrutura ampla e 

moderna começa a ser utilizada tanto de desembarque de turistas que viajam 

de navio, como para eventos culturais do calendário da cidade. A estrutura 

conta com dois pavimentos internos, salões de eventos, um mirante e a faixa 

que margeia o cais. Também possui banheiros e elevadores. O local 

acomoda mais de 2 mil pessoas, de acordo com dados da Codern. No século 

passado, no prédio de acesso ao terminal funcionou um frigorífico. 

Seminário Técnico de Gastronomia 

DIA 22.11 

19hs – Adriana Lucena: “Gastronomia e identidade cultural” 

20hs – Fábio DeSilva: “Cervejaria artesanal e mercado cervejeiro potiguar” 

DIA 23.11 

19h Raoni Cabogim: “Tendências dos queijos artesanais do RN” 

20h – Deborah Sá: “O vegano na gastronomia contemporânea” 

DIA 24.11 

19h Gabriela Sales: “As Pancs: A revolução alimentar brota das hortas 

comunitárias” 

20h – Sérgio Motta: “A alquimia dos Azeites e Temperos” 
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 Natal Fest Gourmet tem programação gratuita dentro do Natal 

em Natal 

 

As novidades da gastronomia potiguar e os temas em pauta entre os chefs e 

pesquisadores natalenses terão um espaço especial no II Natal Fest Gourmet. A 

oportunidade será no Seminário Técnico Gastronômico, que integra a 

programação do festival nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Terminal Marítimo 

de Passageiros do Porto de Natal, acesso pela rua Chile, Ribeira. O seminário, 

assim como o festival, terá acesso gratuito para todos os públicos. 

  

Inserido no calendário do Natal em Natal, o Natal Fest Gourmet contará com 

patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através da Lei Djalma Maranhão 

de Incentivos Culturais. Também contará com ações de entidades parceiras de 

grande atuação na formação do mercado profissional do Rio Grande do Norte. O 

SENAC-RN participa com as oficinas da Arena Senac de Gastronomia. O SENAI 

terá espaço para mostrar ao público seu setor de panificação, o SESI aborda o 

reaproveitamento alimentar (Cozinha Brasil). O SESC-RN será responsável pela 

ativação musical e o SEBRAE-RN com exposição de produtos de terroir potiguar. 

  

No segmento de restaurantes, o público poderá conferir pratos a preços módicos 

elaborados pelos restaurantes Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha 

Ecológica Debora Sá, Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, Johnny e Joey, Massa 

Fina, Caroli Doces e CrooksCookie. Para a criançada, o Natal Fest Gourmet 

reservou um lugar especial com o espaço kids coordenado pela empresa Divirta 

Kids, que oferece atividades criativas e monitores experientes. O espaço será 

instalado no primeiro andar do Terminal, oferecendo comodidade e segurança 

para pais e crianças. A programação contará ainda com feirinha de produtos 

gastronômicos. 
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PALESTRAS ESPECIAIS 

  

Os palestrantes convidados para o Seminário Técnico de Gastronomia são 

pessoas ativas em seu segmentos gastronômicos e abordarão as boas novas do 

segmento queijeiro potiguar aos experimentos de azeites e temperos, passando 

pela cozinha vegana e a importância de se trabalhar a identidade cultural na 

gastronomia. 

  

  

Na quinta-feira (22) a abertura será com o tema “Gastronomia e Identidade 

Cultural” pela pesquisadora de cozinha potiguar Adriana Lucena. A chef e 

proprietária do sítio Aroeira e uma ativista do movimento mundial Terra Madre, 

que luta por uma gastronomia que valorize toda a cadeia produtiva. A chef 

participa de eventos pelo Brasil sobre temas como queijos artesanais, mel de 

Jandaíra e pimentas nativas. 

  

O mestre cervejeiro Fábio DeSilva, criador da cerveja artesanal Perversa, falará 

na sequência (às 20h) sobre “Cervejaria Artesanal e Mercado Cervejeiro no RN”. 

Na sexta-feira (23), o Seminário será aberto às 19h pelo laticinista Raoni 

Cabogim, que falará sobre “Tendências dos queijos artesanais potiguares”. Logo 

após, às 20h, a especialista em comida vegana e empreendedora do restaurante 

Cozinha Ecológica, chef Deborah Sá, fará uma abordagem sobre o tema pelo viés 

da cozinha contemporânea. No sábado, o seminário será reaberto pela chef e 

pesquisadora Gabriela Sales, representando a Funcarte. Ela fará uma leitura atual 

sobre diversidade alimentar — “PANCs: a revolução alimentar brota nas hortas 

comunitárias”. No encerramento, a partir das 20h, os participantes vão contar 

com a fala do mago dos temperos Sérgio Motta, proprietário da Korin. Seu tema 

será “A Alquimia dos temperos e azeites”. 

  

HOMENAGEM 

  

Durante os três dias, haverá ainda uma feira de produtos gastronômicos com 

novidades no setor, entre alimentos, bebidas e equipamentos, além de espaço 

para ingredientes locais. A boa música completa a programação com duas 

atrações por noite. 
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O Natal Fest Gourmet também irá homenagear ainda uma personalidade da 

gastronomia potiguar, com o Prêmio Le Magnifique Chef, entregue no 

encerramento das oficinas. No ano passado, o homenageado foi o chef francês 

radicado no RN, François Schmmit. Este ano, o convidado para receber a 

homenagem é Tadeu Lubambo, criador do Camamo, que tem uma contribuição 

significativa no fomento da gastronomia potiguar. 

  

“O festival será a oportunidade dos natalenses e turistas aproveitarem um 

ambiente único, que junta gastronomia, cultura e turismo, neste novo espaço de 

frente para o Potengi, tal como nas grandes cidades turísticas que tem atividades 

culturais e gastronômicas à margem de seus rios. É um dos recantos mais 

bonitos de Natal”, avaliou o diretor do Natal Fest Gourmet, Habib Chalita. O 

produtor destaca o acesso livre para o público, sem cobrança de ingresso. 

  

LOCAL 

  

De acordo com Habib Chalita, a escolha tem relação direta com o objetivo do 

festival, que é dar o pontapé para colocar Natal na capital gastronômica do 

Nordeste durante o período. O projeto está inserido na programação do Natal em 

Natal, promovido pela Prefeitura do Natal. 

  

O Terminal Marítimo de Passageiros foi construído com recursos do Governo 

Federal e é administrado pela Codern (Companhia Docas do Rio Grande do 

Norte). Foi entregue à cidade há alguns meses. Sua estrutura ampla e moderna 

começa a ser utilizada tanto de desembarque de turistas que viajam de navio, 

como para eventos culturais do calendário da cidade. A estrutura conta com dois 

pavimentos internos, salões de eventos, um mirante e a faixa que margeia o cais. 

Também possui banheiros e elevadores. O local acomoda mais de 2 mil pessoas, 

de acordo com dados da Codern. No século passado, no prédio de acesso ao 

terminal funcionou um frigorífico. 

  

SERVIÇO 

I Natal Fest Gourmet 

Dias 22, 23 e 24 de novembro, nas novas instalações 

Do Terminal Marítimo de Passageiros de Natal, rua Chile, Ribeira. 

Acesso gratuito. 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Fatonovo Comunicação 

84 999743839 

Fotos do Natal FestGourmet: Rogério Vital 

   

Seminário Técnico de Gastronomia 

DIA 22.11 

19hs – Adriana Lucena: “Gastronomia e identidade cultural” 

20hs – Fábio DeSilva: “Cervejaria artesanal e mercado cervejeiro potiguar” 

  

DIA 23.11 

19h Raoni Cabogim: “Tendências dos queijos artesanais do RN” 

20h – Deborah Sá: “O vegano na gastronomia contemporânea” 

  

DIA 24.11 

19h Gabriela Sales: “As Pancs: A revolução alimentar brota das hortas 

comunitárias” 

20h – Sérgio Motta: “A alquimia dos Azeites e Temperos” 
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NATAL FEST GOURMET COMEÇA PRÓXIMA SEMANA 

NO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS 

 

Vem aí o II Natal Fest Gourmet, com muitas novidades da gastronomia 

potiguar, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Terminal Marítimo de 

Passageiros do Porto de Natal. 

O evento, que  faz parte do calendário do Natal em Natal, conta com 

patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através da Lei Djalma 

Maranhão de Incentivos Culturais. Também terá com ações de entidades 

parceiras de grande atuação na formação do mercado profissional do Rio 

Grande do Norte. O SENAC-RN participa com as oficinas da Arena Senac de 

Gastronomia. O SENAI terá espaço para mostrar ao público seu setor de 

panificação, o SESI aborda o reaproveitamento alimentar (Cozinha Brasil). O 

SESC-RN será responsável pela ativação musical e o SEBRAE-RN com 

exposição de produtos de terroir potiguar. 
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O público poderá se deliciar com pratos a preços convidativos elaborados 

pelos restaurantes Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha Ecológica 

Debora Sá, Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, Johnny e Joey, Massa Fina, 

Caroli Doces e CrooksCookie. As crianças terão á sua disposição o espaço 

kids coordenado pela empresa Divirta Kids, com atividades criativas e 

monitores experientes. A programação contará ainda com feirinha de 

produtos gastronômicos. 

Durante os três dias, haverá palestra com chefs renomados, além de uma 

feira de produtos gastronômicos com novidades no setor, entre alimentos, 

bebidas e equipamentos, além de espaço para ingredientes locais. A boa 

música completa a programação com duas atrações por noite. 

O Natal Fest Gourmet também irá homenagear ainda uma personalidade da 

gastronomia potiguar, com o Prêmio Le Magnifique Chef, entregue no 

encerramento das oficinas. Este ano, o convidado para receber a 

homenagem é Tadeu Lubambo, criador do Camamo, que tem uma 

contribuição significativa no fomento da gastronomia potiguar. 

Confira a programação: 

DIA 22.11 

19hs – Adriana Lucena: “Gastronomia e identidade cultural” 

20hs – Fábio DeSilva: “Cervejaria artesanal e mercado cervejeiro potiguar” 

DIA 23.11 

19h Raoni Cabogim: “Tendências dos queijos artesanais do RN” 

20h – Deborah Sá: “O vegano na gastronomia contemporânea” 

DIA 24.11 

19h Gabriela Sales: “As Pancs: A revolução alimentar brota das hortas 

comunitárias” 

20h – Sérgio Motta: “A alquimia dos Azeites e Temperos” 
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Ateliê recebe doações de cabelos para 

produção de perucas 

Perucas são emprestadas a mulheres em tratamento contra o câncer 

Por Redação 

 
Nesta terça-feira, 13, às 16h, o projeto Ateliê Amor em Fios, da Associação de Apoio 

aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), recebe doações de 

dezenas de mechas de cabelos arrecadas pelo Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc/RN). A entrega acontecerá na sede do Ateliê, que funciona na 

Unidade Adulto da instituição. 

Os fios foram arrecadados durante o Outubro Rosa, quando associação e Sesc 

desenvolveram uma série de ações em conjunto. Dentro da programação, o Sesc, em 

parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realizou, em 

Natal e em Mossoró, uma campanha de corte de cabelos, cujas mechas resultantes dos 

cortes seriam destinadas ao projeto que transforma fios naturais em perucas para 

empréstimo a pacientes em tratamento oncológico. 

A entrega contará com a presença de voluntárias do Ateliê e de representantes da 

Associação e do Sesc. Na ocasião, será apresentado o novo espaço de funcionamento 

do projeto. 

Amor em Fios 



 

O projeto é desenvolvido por voluntárias, duas das quais são ex-pacientes assistidas 

pela Associação. O objetivo é, a partir das doações de cabelos, produzir perucas de 

fios naturais que são emprestadas a mulheres em tratamento contra o câncer que, em 

decorrência da luta contra a doença, perderam o cabelo. Quando os cabelos da 

paciente voltam a crescer e ela se sente preparada, a peruca é devolvida para ser 

restaurada e emprestada a outra pessoa. 

Critérios para doação dos fios 

– Os cabelos devem estar lavados e secos; 

– Antes de cortar, o(a) cabeleireiro(a) deve prender os cabelos com uma liga, de modo 

que a parte a ser doada tenha, pelo menos, 20 centímetros; 

– O corte deve ser feito pouco acima da liga. 

Pontos de entrega das mechas 

– Unidade Adulto da AAPCMR, localizada na Rua Miguel Antônio da Silva Neto, 5, 

Aeroporto, onde funciona o Ateliê Amor em Fios; 

– Unidade Infantojuvenil, localizada na Rua Dr. Moisés da Costa Lopes, 48, Nova 

Betânia. 
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NATAL – COMISSÃO DE TURISMO 
VAI À RIBEIRA AVALIAR 
PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA 

 
Nesta terça-feira (13), a Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal 
realizou mais uma rodada de reuniões para debater a situação do Bairro da 
Ribeira. Desta vez, os parlamentares foram ao local conferir de perto os 
problemas de infraestrutura apontados por uma pesquisa feita pela 
Fecomércio RN. O encontro aconteceu na Casa da Ribeira e contou com a 
participação de vários secretários municipais, que ouviram as reivindicações 
dos comerciantes e moradores. 

Entre as razões que fazem as pessoas frequentarem a região, foi identificado 
que o principal fator é trabalho ou negócio (52%). Em segundo lugar se 
destaca a busca por serviços (51,9%), pois na localidade se concentra vários 
órgãos públicos. As compras foram mencionadas por 22,6% dos 
entrevistados, já que é um bairro comercial. Além disso, aparecem como 
razões para frequentar o bairro lazer/festas (18,2%), cultura local (16%), 
residência (12%) e outros (8,2%). 

http://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/11/X.x21152.jpg
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Uma informação importante é que para os empresários os motivos de 
fechamento dos negócios na Ribeira estão relacionados a falta de 
investimento (62,1%), infraestrutura (41,7%), segurança (39,8%) e 
degradação do patrimônio histórico (39,8%). Assim como os empresários, 
55,8% dos moradores entrevistados dizem que o afastamento dos 
comerciantes do local é a ausência de investimento público. 

O presidente da Comissão, vereador Paulinho Freire, disse que este foi um 
momento importante para o processo de revitalização da Ribeira. “Agora, o 
próximo passo será a entrega da pesquisa feita pela Fecomércio a pedido da 
Câmara Municipal ao prefeito Álvaro Dias, bem como um relatório com as 
conclusões das quatro reuniões promovidas por este colegiado”, informou. 

http://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/11/X-1.x21152.jpg
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Só em obras de pavimentação e drenagem são necessários R$ 8,5 milhões 
em investimentos no bairro. O secretário municipal de Obras Públicas de 
Natal (Semovi), Tomaz Neto, falou que a Prefeitura vai buscar os recursos 
para implementar as mudanças reivindicadas pela população. “Já estamos 
trabalhando neste projeto. Fizemos, entre outras coisas, a avaliação das 
tubulações e verificamos que cerca de 40% precisam ser trocadas, haja vista 
que desde 1982 estão sem manutenção adequada. A parte de iluminação 
também está entre as prioridades”. 

http://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/11/X-3.x21152.jpg
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Há 20 anos no bairro, o produtor teatral Henrique Fontes disse que a 
revitalização da Ribeira é uma necessidade. “É algo que a gente almeja há 
muito tempo, fundamental para que o desenvolvimento chegue na 
comunidade. Por causa do descaso, poucos empreendimentos foram 
atraídos ou conseguiram se manter nos últimos tempos. Sugiro, inclusive, a 
instalação de repartições municipais no bairro. Aproveito para agradecer aos 
vereadores da Comissão de Turismo pelo empenho que estão aplicando 
nesta luta”, pontuou. 
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Academia de Letras do RN comemora 82 

anos de sua fundação 

A Academia Norte-rio-grandense de Letras está comemorando 82 anos de 

sua fundação e faz solenidade festiva nesta quarta-feira, a partir da 20h, em 

sua sede à rua Mipibu, 443 – Petrópolis. A Academia foi fundada em 14 de 

novembro de 1936 pelo historiador e folclorista potiguar Luís da Câmara 

Cascudo. 

A solenidade contará com homenagens a pessoas e instituições que 

contribuem com a cultura do RN, seguida de apresentação da Camerata de 

Vozes do RN e da Banda de Música Tonheca Dantas da Polícia Militar. 

Haverá, ainda, a apresentação do trio musical do Instituto Gentil, composto 

pela pianista Giovana Gentil, o clarinetista Wendel André e o trompetista 

Grácio Zaqueu 

Os homenageados estão distribuídos em três categorias: Troféu Mecenas 

Potiguar (Antonio Gentil, Paulo de Paula e Marcelo Queiroz), Medalha 

Palmas Acadêmicas Câmara Cascudo (Ivan Lira de Carvalho, Thiago 

Gonzaga Santos , Luiz Eduardo Brandão Suassuna – Kokinho, Zilda Lopes 

Rego, Orquestra Sinfônica do RN e Instituto Pró-Memória de Macaíba) 

eMérito Acadêmico Agnelo Alves( Blog do BG – Bruno Giovanni Medeiros 

Oliveira, Programa Rota Intertv – Leonardo Vinicius, Souza Euzébio, Alex 

Medeiros e Sérgio Ronaldo Barbosa Vilar de Queiroz). 

A Academia Norte-rio-grandense de Letras é presidida pelo escritor Diógenes 

da Cunha Lima e tem 42 membros. 
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Banco do Nordeste realiza 
evento para impulsionar crédito 
em Parnamirim 
 

 
 
O Banco do Nordeste criou uma série de eventos para oferecer à população da Região 
serviços e informações sobre as linhas de crédito dos programas de microcrédito 
Agroamigo (rural) e Crediamigo (urbano). No Rio Grande do Norte, o “Acelera 
Microcrédito” vai ser realizado em cinco municípios: Parnamirim, Caicó, Assú, Pau dos 
Ferros e Currais Novos, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae-RN). 
  
O primeiro evento, semelhante a uma feirinha, será realizado nesta terça-feira, 13, na 
Associação dos Moradores da Cohabinal, em Parnamirim, a partir das 8h. O Acelera 
Microcrédito do Banco do Nordeste oferecerá oportunidades de crédito, feira de produtos 
dos próprios clientes, palestra sobre empreendedorismo e prestação de serviços, como 
cortes de cabelo, e apresentações culturais. 
  
Autoridades locais, representantes de instituições e entidades parceiras do BNB, 
produtores rurais e clientes empresariais estão entre os convidados. Eles vão conhecer 
a importância do microcrédito orientado para o município da Região Metropolitana de 
Natal e para o Rio Grande do Norte. 



 

CONTINUAÇÃO 

  
Até o dia 31 de outubro, o Crediamigo fez mais de 10 mil operações de crédito em 
Parnamirim, com R$ 27 milhões em empréstimos concedidos. No Estado, no mesmo 
período, foram 177,6 mil operações, que resultaram em R$ 409,3 milhões em 
empréstimos para micro e pequenos empreendedores. 
  
No campo potiguar, o Agroamigo fechou mais de 23 mil empréstimos nos últimos dez 
meses e contratou R$ 117,2 milhões. Com uma zona rural reduzida, as operações de 
microcrédito dos produtores parnamirinenses estão concentradas na agência Macaíba. 
  
Calendário do Acelera Microcrédito Banco do Nordeste: 
  
- Parnamirim, 13 de novembro 
- Caicó, 20 de novembro 
- Assú, 4 de dezembro 
- Pau dos Ferros, 11 dezembro 
- Currais Novos, 12 dezembro 
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