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VEÍCULO: BLOG ROBERTO FLÁVIO  DATA: 19.11.18 
 

Motores do Desenvolvimento debate 

sobre gestão pública nesta segunda 

(19) 
 

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. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 19.11.18 

FIERN debate gestão pública na 
noite desta segunda-feira 

Foto: Divulgação 
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. 
  
SERVIÇO 
  
A entrada para o evento é aberta aos interessados, mediante confirmação que deve ser 
feita pelo telefone 3201-7429, em horário comercial. 
  
PROGRAMAÇÃO 
  
Data: 19.11.2018 
  
Horário: 08h 



 

CONTINUAÇÃO 
 
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 

 
 



 

VEÍCULO: SITE VERSÁTIL NEWS  DATA: 18.11.18 
 

Fiern promove debate sobre Gestão Pública 
nesta segunda, 19, a partir das 8h 

Governadora eleita Fátima Bezerra, jornalista e cientista político William Waack e 

Ricardo Coutinho, governador da Paraíba, serão os palestrantes 

Sistema Fiern 

Será a a 36ª edição do Seminário Motores do Desenvolvimento do RN 
Sistema Fiern 

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 nesta segunda -feira, 

19, 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 Indústr ias do Rio Grande do Norte (Fiern), 

em parceria com o Sistema Fecomércio (Fecomércio/RN), Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Ministério Público do Rio 

Grande do Norte (MPRN), RG7 Invest e jornal Tribuna do Norte.  



 

CONTINUAÇÃO 

 

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

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

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 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 18.11.18 
 

Motores do Desenvolvimento debate sobre 
gestão pública nesta segunda (19) 
 

 

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. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 18.11.18 
 

Fiern promove debate sobre Gestão 
Pública nesta segunda, 19, a partir 
das 8h 

Governadora eleita Fátima Bezerra, jornalista e cientista político William 
Waack e Ricardo Coutinho, governador da Paraíba, serão os palestrantes 

Sistema Fiern 
Será a a 36ª edição do Seminário Motores do Desenvolvimento do RN 

Sistema Fiern 

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 nesta segunda-feira, 19, 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 Sistema Fecomércio (Fecomércio/RN), Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), Ministério Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN), RG7 Invest e jornal Tribuna do Norte. 

SERVIÇO 

A entrada para o evento é aberta aos interessados, mediante confirmação que 
deve ser feita pelo telefone 3201-7429, em horário comercial. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

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 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/HEITOR GREGÓRIO  DATA: 18.11.18 
 

Motores do Desenvolvimento debate 
sobre gestão pública nesta segunda 
(19) 
 

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. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 18.11.18 
 

Seminário Motores do Desenvolvimento do 
RN: Debate sobre Gestão Pública ocorre 
nesta segunda 

 

Imagem: Divulgação/FIERN 

O equilíbrio das contas públicas e os desafios para fazer os ajustes necessários e gerir o 
desenvolvimento econômico e social do Brasil e do estado 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 
nesta segunda-feira (19) a partir das 8h, no Auditório Albano Franco, na Casa da 
Indústria, sede da Federação das Indústrias do Estado do RN (FIERN), em Natal. 

 
A informação é veiculada pela assessoria de imprensa da Federação. 
Entre os palestrantes convidados para esta edição estão o governador da PB, Ricardo 
Coutinho, a governadora eleita do RN, Fátima Bezerra, e o jornalista William Waack, que 
também é professor, cientista político e sociólogo. 

 
O Seminário Motores do Desenvolvimento do RN é promovido pela FIERN, em parceria 
com o Sistema Fecomércio/RN, Universidade Federal do RN (UFRN), Ministério Público 
do RN (MPRN), RG7 Invest e jornal Tribuna do Norte. 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-4KSASx2_q4M/W_HuKYE3M-I/AAAAAAADqrI/04aHfhwq5jgv4ByHV5qI6PezrEI_KpGTACLcBGAs/s1600/Motores%2Bdo%2BDesenvolvimento.jpeg


 

VEÍCULO: BLOG DO VALDEMAR TIBÁ  DATA: 18.11.18 
 

Motores do Desenvolvimento debate sobre gestão 
pública nesta segunda (19). 
 
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. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 16.11.18 
 

Motores do Desenvolvimento debate 

sobre Gestão Pública na Casa da 

Indústria 

Seminário será realizado no próximo dia 19 de novembro, a partir das 8h 

Por Redação 

 
FOTO: REPRODUÇÃO 

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. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

SERVIÇO 

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

feita pelo telefone 3201-7429, em horário comercial. 

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 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 16.11.18 
 

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. 

SERVIÇO 

A entrada para o evento é aberta aos interessados, mediante confirmação 
que deve ser feita pelo telefone 3201-7429, em horário comercial. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

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 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR/FATOR RRH  DATA: 16.11.18 
 

William Waack, Ricardo Coutinho e 

Fátima Bezerra no Motores 
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. 

 
Deu no Portalnoar 

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. 

SERVIÇO 
A entrada para o evento é aberta aos interessados, mediante confirmação que deve ser 
feita pelo telefone 3201-7429, em horário comercial. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

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 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NOMINUTO  DATA: 16.11.18 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG LIEGE BARBALHO  DATA: 17.11.18 
 

Mecenas Potiguar 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, foi um dos 

homenageados essa semana pela Academia Norteriograndense de Letras com o título 

“Mecenas Potiguar”. Queiroz fez questão de destacar que a honraria é fruto 

“sobretudo, do trabalho que realizamos por meio do Sesc de apoio às mais diversas 

manifestações da nossa cultura. Um trabalho que muito nos orgulha e que é fruto do 

empenho de uma grande e comprometida equipe”. 

Para se ter uma ideia, somente do ano passado para cá, por meio do Sesc, o Sistema 

Fecomércio RN investiu mais de R$ 4,1 milhões em cultura. São ações como a 

Mostra Sesc de Arte e Cultura e a Aldeia Sesc Seridó, ambas anuais e que já 

acontecem há dez anos. Destaque, ainda, para os festivais literários, a Mostra Sesc de 

Cinema e os editais anuais que lançamos para ofertar apoio a projetos culturais. O 

Sesc também aposta no apoio à publicação de livros de autores potiguares. Nos 

últimos dez anos, foram 38 deles. 

 
 

http://www.liegebarbalho.com/mecenas-potiguar/
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2018/11/MG_2463-484x363.png
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2018/11/MG_2463-484x363.png


 

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 17.11.18 
 

MARCELO QUEIROZ RECEBE TÍTULO DE MECENAS 

POTIGUAR DA ANL 

 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, foi um dos 
homenageados da noite de quarta-feira (14), pela Academia 
Norteriograndense de Letras com o título “Mecenas Potiguar”. Queiroz fez 
questão de destacar que a honraria é fruto “sobretudo, do trabalho que 
realizamos por meio do Sesc de apoio às mais diversas manifestações da 
nossa cultura. Um trabalho que muito nos orgulha e que é fruto do empenho 
de uma grande e comprometida equipe”. 

Para se ter uma ideia, somente do ano passado para cá, por meio do Sesc, o 

Sistema Fecomércio RN investiu mais de R$ 4,1 milhões em cultura. São 

ações como a Mostra Sesc de Arte e Cultura e a Aldeia Sesc Seridó, ambas 

anuais e que já acontecem há dez anos. destaque, ainda, para os festivais 

literários, a Mostra Sesc de Cinema e os editais anuais que lançamos para 

ofertar apoio a projetos culturais. 

O Sesc também aposta no apoio à publicação de livros de autores 

potiguares. Nos últimos dez anos, foram 38 deles. 

https://hilnethcorreia.com.br/2018/11/17/marcelo-queiroz-recebe-titulo-de-mecenas-potiguar-da-anl/
https://hilnethcorreia.com.br/2018/11/17/marcelo-queiroz-recebe-titulo-de-mecenas-potiguar-da-anl/
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“Como eu disse ao presidente da ANL, Diógenes da Cunha Lima, sei que 

esta honraria é fruto do trabalho de uma instituição que entende e assume o 

seu papel de protagonista no incentivo à construção de nossa história. Por 

isso fiz questão de, ousadamente, me apropriar de parte das palavras do 

Mestre Cornélio Campina, que disse certa vez: ‘A Araruna me fez ser hoje 

quem sou. Meu trabalho é arte e cultura’. Parafraseando Campina, eu digo: 

‘O trabalho do Sesc me trouxe até aqui. Nosso trabalho é, também, arte e 

cultura’, e eu tenho muito orgulho dele”, afirmou Queiroz. 
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Presidente da Fecomércio recebe título 

por projetos culturais desenvolvidos pelo 

Sesc 

Entre 2017 e 2018, instituição investiu mais de R$ 4,1 milhões com projetos culturais 

em todo o estado 

Por Redação 

 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, foi um dos 

homenageados da noite dessa quarta-feira, 14, pela Academia Norteriograndense de 

Letras com o título “Mecenas Potiguar”. Queiroz fez questão de destacar que a 

honraria é fruto “sobretudo, do trabalho que realizamos por meio do Sesc de apoio às 

mais diversas manifestações da nossa cultura. Um trabalho que muito nos orgulha e 

que é fruto do empenho de uma grande e comprometida equipe”. 

Somente do ano passado para cá, por meio do Sesc, o Sistema Fecomércio RN 

investiu mais de R$ 4,1 milhões em cultura. São ações como a Mostra Sesc de Arte e 

Cultura e a Aldeia Sesc Seridó, ambas anuais e que já acontecem há dez anos. 

Destaque ainda para os festivais literários, a Mostra Sesc de Cinema e os editais 

anuais para ofertas de apoio a projetos culturais. O Sesc também aposta no apoio à 

publicação de livros de autores potiguares. Nos últimos dez anos, foram 38 deles. 
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“Como eu disse ao presidente da ANL, Diógenes da Cunha Lima, sei que esta 

honraria é fruto do trabalho de uma instituição que entende e assume o seu papel de 

protagonista no incentivo à construção de nossa história. Por isso fiz questão de, 

ousadamente, me apropriar de parte das palavras do Mestre Cornélio Campina, que 

disse certa vez: ‘A Araruna me fez ser hoje quem sou. Meu trabalho é arte e cultura’. 

Parafraseando Campina, eu digo: ‘O trabalho do Sesc me trouxe até aqui. Nosso 

trabalho é, também, arte e cultura’, e eu tenho muito orgulho dele”, afirmou Queiroz. 

O presidente da Academia Norteriograndense de Letras, Diógenes da Cunha Lima, 

comentou que as personalidades homenageadas abrilhantaram a noite de 

comemoração dos 82 anos da Academia. “Marcelo Queiroz tem o desprendimento na 

gestão do Sistema Fecomércio, formando potiguares em diversas carreiras”, 

completou Lima. 

Outras personalidades também foram homenageadas com o troféu Mecenas Potiguar, 

como os empresários Antônio Gentil, Paulo de Paula; a Medalha Palmas Acadêmicas 

Câmara Cascudo, Ivan de Lira Carvalho, Thiago Gonzaga Santos, prof. de História, 

Kokinho, Zilda Lopes do Rêgo, e as instituições, Orquestra Sinfônica do RN e o 

Instituto Pró-Memória de Macaíba. Com o Mérito Acadêmico Agnelo Alves, os 

jornalistas Bruno Giovanni, Leonardo Souza, Alex Medeiros e Sérgio Vilar. 
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Academia Norteriograndense de 
Letras homenageia presidente 
da Fecomércio RN 

 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, foi um dos homenageados 
da noite desta quarta-feira, 14, pela Academia Norteriograndense de Letras com o título 
“Mecenas Potiguar”. Queiroz fez questão de destacar que a honraria é fruto “sobretudo, 
do trabalho que realizamos por meio do Sesc de apoio às mais diversas manifestações 
da nossa cultura. Um trabalho que muito nos orgulha e que é fruto do empenho de uma 
grande e comprometida equipe”. 
  
Para se ter uma ideia, somente do ano passado para cá, por meio do Sesc, o Sistema 
Fecomércio RN investiu mais de R$ 4,1 milhões em cultura. São ações como a Mostra 
Sesc de Arte e Cultura e a Aldeia Sesc Seridó, ambas anuais e que já acontecem há dez 
anos. Destaque, ainda, para os festivais literários, a Mostra Sesc de Cinema e os editais 
anuais que lançamos para ofertar apoio a projetos culturais. O Sesc também aposta no 
apoio à publicação de livros de autores potiguares. Nos últimos dez anos, foram 38 
deles. 
  
“Como eu disse ao presidente da ANL, Diógenes da Cunha Lima, sei que esta honraria 
é fruto do trabalho de uma instituição que entende e assume o seu papel de 
protagonista no incentivo à construção de nossa história. Por isso fiz questão de, 
ousadamente, me apropriar de parte das palavras do Mestre Cornélio Campina, que 
disse certa vez: ‘A Araruna me fez ser hoje quem sou. Meu trabalho é arte e cultura’.  
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Parafraseando Campina, eu digo: ‘O trabalho do Sesc me trouxe até aqui. Nosso 
trabalho é, também, arte e cultura’, e eu tenho muito orgulho dele”, afirmou Queiroz. 
  
O presidente da Academia Norteriograndense de Letras, Diógenes da Cunha Lima, 
comentou que as personalidades homenageadas abrilhantaram a noite de 
comemoração dos 82 anos da Academia. “Marcelo Queiroz tem o desprendimento na 
gestão do Sistema Fecomércio, formando potiguares em diversas carreiras”, completou 
Lima. 
  
Outras personalidades também foram homenageadas, com o troféu Mecenas Potiguar, 
os empresários Antônio Gentil, Paulo de Paula; a Medalha Palmas Acadêmicas Câmara 
Cascudo, Ivan de Lira Carvalho, Thiago Gonzaga Santos, prof. de História, Kokinho, 
Zilda Lopes do Rêgo, e as instituições, Orquestra Sinfônica do RN e o Instituto Pró-
Memória de Macaíba. Com o Mérito Acadêmico Agnelo Alves, os jornalistas Bruno 
Giovanni, Leonardo Souza, Alex Medeiros e Sérgio Vilar. 
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Presidente do Sistema Fecomércio RN 
recebe título de Mecenas Potiguar da ANL 
pelos projetos culturais desenvolvidos pelo 
Sesc 
 

 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, foi um dos 
homenageados da noite desta quarta-feira, 14, pela Academia Norteriograndense de 
Letras com o título “Mecenas Potiguar”. Queiroz fez questão de destacar que a 
honraria é fruto “sobretudo, do trabalho que realizamos por meio do Sesc de apoio 
às mais diversas manifestações da nossa cultura. Um trabalho que muito nos orgulha 
e que é fruto do empenho de uma grande e comprometida equipe”. 
 
Para se ter uma ideia, somente do ano passado para cá, por meio do Sesc, o Sistema 
Fecomércio RN investiu mais de R$ 4,1 milhões em cultura. São ações como a 
Mostra Sesc de Arte e Cultura e a Aldeia Sesc Seridó, ambas anuais e que já 
acontecem há dez anos. Destaque, ainda, para os festivais literários, a Mostra Sesc 
de Cinema e os editais anuais que lançamos para ofertar apoio a projetos culturais.  

https://2.bp.blogspot.com/-8pajXLjBz0I/W-7Eqn2tu5I/AAAAAAACHXY/wUNqOXe1CvMthnISwIULFlp14vA_fb3BACLcBGAs/s1600/MG_2463-484x363.png
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O Sesc também aposta no apoio à publicação de livros de autores potiguares. Nos 
últimos dez anos, foram 38 deles. 
 
“Como eu disse ao presidente da ANL, Diógenes da Cunha Lima, sei que esta 
honraria é fruto do trabalho de uma instituição que entende e assume o seu papel 
de protagonista no incentivo à construção de nossa história. Por isso fiz questão de, 
ousadamente, me apropriar de parte das palavras do Mestre Cornélio Campina, que 
disse certa vez: ‘A Araruna me fez ser hoje quem sou. Meu trabalho é arte e cultura’. 
Parafraseando Campina, eu digo: ‘O trabalho do Sesc me trouxe até aqui. Nosso 
trabalho é, também, arte e cultura’, e eu tenho muito orgulho dele”, afirmou 
Queiroz. 
 
O presidente da Academia Norteriograndense de Letras, Diógenes da Cunha Lima, 
comentou que as personalidades homenageadas abrilhantaram a noite de 
comemoração dos 82 anos da Academia. “Marcelo Queiroz tem o desprendimento 
na gestão do Sistema Fecomércio, formando potiguares em diversas carreiras”, 
completou Lima. 
 
Outras personalidades também foram homenageadas, com o troféu Mecenas 
Potiguar, os empresários Antônio Gentil, Paulo de Paula; a Medalha Palmas 
Acadêmicas Câmara Cascudo, Ivan de Lira Carvalho, Thiago Gonzaga Santos, prof. de 
História, Kokinho, Zilda Lopes do Rêgo, e as instituições, Orquestra Sinfônica do RN e 
o Instituto Pró-Memória de Macaíba. Com o Mérito Acadêmico Agnelo Alves, os 
jornalistas Bruno Giovanni, Leonardo Souza, Alex Medeiros e Sérgio Vilar. 
 
Fecomércio RN 
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SESC 
VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 18.11.18 
 

NATAL EM NATAL 2018 

 

A Prefeitura divulgou o calendário do Natal em Natal 2018. A programação, 

que teve início com o Encontro de Corais, está recheada de atrações para 

todos os gostos, nos meses de novembro e dezembro. 

Um dos destaques é o Natal Fest Gourmet, que acontecerá de 22 a 24 de 

novembro no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal, acesso 

pela rua Chile, Ribeira. O evento contará com Seminário Técnico 

Gastronômico, trazendo as novidades da gastronomia potiguar e os temas 

em pauta entre os chefs e pesquisadores natalenses. 

O SENAC-RN participará 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  
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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. 

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

novidades no setor. O Natal Fest Gourmet também irá homenagear ainda 

uma personalidade da gastronomia potiguar, com o Prêmio Le Magnifique 

Chef. 

Programação do Natal em Natal: 

hilnethcorreia.com.br/natal-em-natal-2018/ 

 

https://hilnethcorreia.com.br/2018/11/18/natal-em-natal-2018/
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MACAÍBA RN-Projeto Sesc Saúde da Mulher chega à Macaíba 

com meta de 1600 exames 
 

 
 

O projeto Sesc Saúde da Mulher se instala em Macaíba e começa a atender a 

população já a partir desta terça-feira (13), no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

Para ser atendida, é preciso procurar a unidade móvel do Sesc no estacionamento da 

Prefeitura de Macaíba com os seguintes documentos (originais e cópias): RG, CPF, 

Cartão do SUS (Macaíba) e Comprovante de residência (Macaíba). Inscrições 

também podem ser feitas com os agentes de saúde que atuam nas comunidades. 

A cerimônia que oficializou a instalação da unidade Sesc Saúde da Mulher no 

município ocorreu na noite desta segunda-feira (12), com a presença do prefeito 

Fernando Cunha, do vice-prefeito Auri Simplício, dos vereadores (as) Antônio 

França, Marijara Ribeiro e Ana Catarina, do presidente do Sindicato do Comércio 

Varejista de Macaíba e vice-presidente do presidente do Sistema Fecomércio/RN, 

Luiz Lacerda, dos diretores regionais do Sesc e Senac no RN, Fernando Virgílio e 

Raniery Pimenta, respectivamente, de vários secretários (as) municipais, servidores 

públicos e populares. 

A unidade permanecerá instalada em Macaíba até o próximo dia 18 de dezembro, 

tendo como meta realizar 1600 exames, sendo 800 mamografias e 800 preventivos, 

todos de forma gratuita, além de 2000 orientações referentes à Saúde da Mulher. Sua 

estrutura conta com consultório ginecológico, sala de mamografia com mamógrafo 

digital, banheiro e sala de atendimento. Conforme informações do Sesc RN, a equipe 

que assistirá às mulheres compõe-se de enfermeira, educadora em saúde, técnica de 

radiologia, médica e artífice. 
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A iniciativa do projeto é do Sesc RN, instituição do Sistema Fecomércio. Podem 

fazer o exame Papanicolau mulheres com idade entre 25 e 64 anos. Já a 

mamografia pode ser realizada por mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. 

Em seu discurso, o prefeito Fernando Cunha agradeceu às equipes do Sesc e do 

Sistema Fecomércio pelo empenho demonstrado para trazer esse importante projeto 

para a cidade de Macaíba, em especial à pessoa de Luiz Lacerda. A unidade Sesc 

Saúde da Mulher já passou por 27 municípios potiguares e atendeu mais de 50 mil 

mulheres. 

*Assecom-PMM 
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SESC ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSOS 

GRATUITOS DE DEZEMBRO 

 

 

As inscrições para os cursos gratuitos de dezembro começam nesta quarta-

feira, 14 de novembro, e vão até dia 27. A iniciativa do Serviço Social do 

Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 

Fecomércio, oferecerá 93 vagas distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, 

Caicó e São Paulo do Potengi. 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades 

Sesc das cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade 

é o Sesc Cidade Alta. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão 

oferecidos cursos de confecção de blusas e confecção de roupas para o 

verão no Sesc Cidade Alta. Na unidade Sesc Caicó, o curso oferecido na 

área é de camisetas customizadas. 

Com as festas do final do ano se aproximando, a busca por itens para 

presentear se torna cada vez maior. Por isso, o Sesc Ler São Paulo do 

Potengi oferece o curso de Lembrancinhas Personalizadas, para você 

economizar nas lembrancinhas desse ano. No Sesc Mossoró, será oferecido 
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o curso de almofadas decorativas e na cozinha pedagógica o curso será 

sobre bolo no pote. 

Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 

do Sesc. O resultado da seleção será divulgado no site da instituição, o 

www.sescrn.com.br, no dia 30/11, e as aulas começam em datas 

especificadas no edital. 

Critérios de seleção 

Podem se inscrever nos cursos gratuitos os trabalhadores do comércio de 

bens, serviços e turismo e seus dependentes, além de estudantes de escolas 

públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos 

nacionais. 

No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com cópias): 

RG ou certidão de nascimento, CPF do candidato e do responsável legal, 

comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias) e de 

escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência 

física ou mental. 

Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o 

questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja 

menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 

Serviço: 

O quê? Inscrições para cursos gratuitos de dezembro 

Quando? 14 a 27 de novembro (exceto nos finais de semana) 

Onde se inscrever? 

Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal – RN | (84) 3133-

0360 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | (84) 3316-

3665 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-2337 

Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo Juremal | 

(84) 3251-2798 

Edital com mais informações: www.sescrn.com.br/cursos 
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SENAC 
VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 18.11.18 
 

NATAL EM NATAL 2018 

 

A Prefeitura divulgou o calendário do Natal em Natal 2018. A programação, 

que teve início com o Encontro de Corais, está recheada de atrações para 

todos os gostos, nos meses de novembro e dezembro. 

Um dos destaques é o Natal Fest Gourmet, que acontecerá de 22 a 24 de 

novembro no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal, acesso 

pela rua Chile, Ribeira. O evento contará com Seminário Técnico 

Gastronômico, trazendo as novidades da gastronomia potiguar e os temas 

em pauta entre os chefs e pesquisadores natalenses. 

O SENAC-RN participará 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  
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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. 

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

novidades no setor. O Natal Fest Gourmet também irá homenagear ainda 

uma personalidade da gastronomia potiguar, com o Prêmio Le Magnifique 

Chef. 

Programação do Natal em Natal: 

hilnethcorreia.com.br/natal-em-natal-2018/ 
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Vereador Paulinho Freire realiza 
reunião da Comissão de Turismo no 
bairro da Ribeira 
   

 

O presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal 

(CMN), vereador Paulinho Freire realizou quarta-feira (14) mais uma 

reunião para debater a revitalização do bairro histórico da Ribeira, 

localizado na zona Leste de Natal. 

No encontro, os parlamentares percorreram algumas ruas, 

conversaram com moradores e comerciantes e, conferiram de perto os 

problemas de infraestrutura do bairro. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Comiss%C3%A3o-de-Turismo-da-C%C3%A2mara-Municipal-de-Vereadores-realiza-reuni%C3%A3o-no-bairro-da-Ribeira.jpg
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“Momento importante para o processo de revitalização da Ribeira. 

Agora, o próximo passo será a entrega da pesquisa feita pela 

Fecomércio, com os problemas delimitados, ao prefeito Álvaro Dias, 

bem como um relatório com as conclusões das quatro reuniões 

promovidas por este colegiado. Vamos concentrar esforços, discutir e 

continuar ouvindo os moradores a fim de encontrar alternativas 

concretas e eficientes para revitalizar o bairro mais histórico de Natal. 

“, disse Paulinho. 

A reunião foi acompanhada por secretários municipais, moradores e 

comerciantes. O secretário de obras de Natal, Tomaz Neto, garantiu 

que a Prefeitura de Natal vai lutar por recursos para atender as 

demandas e melhorar o dia a dia da população.  

 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Parlamentares-e-Secret%C3%A1rios-percorrem-ruas-da-Ribeira-para-constatar-problemas-de-infaestrutura.jpg
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Natal em Natal 2018 chega repleto de opções 

Programação é variada e contempla diversas 

manifestações culturais. Eventos começam neste mês 

e vão se estender até o final de janeiro. 
Por Prefeitura do Natal 

  

 

 

A Árvore de Natal em Mirassol segue como um dos destaques da decoração natalina 

na cidade. — Foto: Alex Régis/Prefeitura de Natal 

Dança, música, teatro, audiovisual, artes visuais, artesanato, gastronomia e 
diversas outras manifestações culturais. A edição 2018 do Natal em Natal vai 
movimentar a capital potiguar nos meses de novembro, dezembro e se 
estenderá até o final de janeiro. A Prefeitura organizou uma programação 
eclética com mais de 40 eventos que prometem agradar a todos os públicos.  
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Boa parte dos eventos está ligada à Lei Municipal de Incentivo à Cultura 
Djalma Maranhão, mas outras iniciativas independentes também irão compor 
o quadro de ações. A data da abertura oficial ainda será definida, porém o 
local já está oficializado: Mirassol, com o acendimento da árvore de Natal. 
Destaque para os seguintes eventos já confirmados: Bosque em Cena; 
Projeto Som da Mata; Dançando nas Dunas; Movimento Sinfônico; 
Espetáculo “Um presente de Natal”; Feira Garajal (artes e antiguidades); 
Natal Fest Gourmet; Caminhada Histórica de Natal; Concurso de Música 
Histórica; Mercado das Pulgas; Concurso de Fotografia Histórica; Festival Bar 
em Bar; Ribeira 360°; Dia Nacional do Samba; Oficinas Poéticas de Periferia; 
Festa de Nossa Senhora da Apresentação; Festa de Santos Reis; Invasão 
Potiguara e o Reveillon. 
 
O prefeito Álvaro Dias lembra que o Natal em Natal é um evento aguardado 
ansiosamente pelos moradores da cidade e ganhou uma importância 
significativa muito grande nos últimos anos, pois virou uma fonte de renda 
pujante comprovada por pesquisas realizadas pela Fecomércio/RN “A cidade 
entra no clima da festa. Todos os setores da nossa economia ganham com 
os eventos. Há uma forte geração de emprego, renda e divisas para a cidade. 
Redimensionamos o evento para este ano e tenho certeza que será um 
sucesso”, disse. 
 
Um dos mais tradicionais eventos do Natal em Natal é o Encontro de Corais 
da Cidade. O Enconat é a maior festa de corais realizada na capital do Rio 
Grande do Norte e tem como um dos principais objetivos a promoção e 
difusão da cultura e da arte por meio do estímulo à prática do canto coral. As 
apresentações acontecem até este sábado (19), no auditório do Centro 
Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves (Cemure), no bairro 
Nazaré, e no Parque das Dunas. 
 
Este ano estão 57 corais inscritos, totalizando aproximadamente 1.500 
coralistas. Além da apresentação dos corais sediados em Natal, participam 
coros das cidades de João Câmara (RN), Parnamirim (RN), Goianinha (RN), 
Pureza (RN), Guamaré (RN), Santa Cruz (RN), Ceará-Mirim (RN), Fortaleza 
(CE), Brasília (DF), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Salvador (BA). 
O secretário municipal de Cultura, Dácio Galvão, destaca que a edição deste 
ano do Natal em Natal acontece de forma colaborativa com os organizadores 
dos eventos selecionados pela Lei Djalma Maranhão, já que a crise financeira 
enfrentada pelos poderes públicos em todo o país inviabilizou investimentos 
diretos da fonte de recursos do município. “A crise é real, mas não 
poderíamos deixar de realizar o Natal em Natal. Abrimos o diálogo com os 
selecionados na LDM e tivemos uma ótima receptividade. Estamos nos 
adaptando à realidade financeira atual”. 
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Mesmo assim, com 90% da programação composta por iniciativas ligadas à 
Lei Djalma Maranhão, organizadores de outros eventos independentes 
também procuraram a Prefeitura e foram inseridos no calendário. “O Natal 
em Natal se consolidou, ganhou musculatura e é uma realidade do município. 
Por isso, atraídos por essa visibilidade do evento, conseguimos ampliar a 
nossa capilaridade. Ficamos felizes com isso, pois mostra o acerto da nossa 
política cultural”, avalia Dácio. 
 
Réveillon 
O réveillon vai manter o mesmo formato, com a queima de fogos na praia de 
Ponta Negra e na ponte Newton Navarro, e com shows na Redinha. Dácio 
Galvão ressalta ainda o espaço disponibilizado para o teatro. Ele informa que 
o tradicional espetáculo “Um presente de Natal” será encenado na praça da 
árvore do Mirassol. Além dele, a Prefeitura vai promover o espetáculo “Bye, 
Bye Natal”, uma adaptação do texto do dramaturgo potiguar Racine Santos. 
Na Zona Norte, o Hip-Hop vai comandar a festa com as Oficinas Poéticas de 
Periferia. 
 
Já o audiovisual também tem seu lugar de destaque. Em parceria com o 
coletivo UrbanoCine, a Prefeitura prepara um grande evento e vai fazer o 
lançamento do edital do CineNatal conjuntamente com a Agência Nacional de 
Cinema no valor de R$ 1 milhão. O “Invasão Potiguara!” Vai reunir na 
Funcarte diversas bandas ligadas ao movimento manguebeat. Na área de 
artes visuais, uma grande exposição vai homenagear o artista plástico 
potiguar Leopoldo Nelson. A programação ainda pode ser acrescida com a 
chegada de novos parceiros, emenda a Secult. 
 
Na gastronomia, como todos os anos, diversos food trucks e vendedores 
ambulantes estarão instalados na área do entorno da árvore de Natal de 
Mirassol. Além disso, o terminal marítimo será palco do “Natal Fest Gourmet”. 
Outra inciativa ligada à culinária é o “Festival Bar em Bar”, que será realizado 
em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio 
Grande do Norte (Abrasel/RN). 
 
Decoração Natalina 
O projeto da decoração natalina deste ano foi desenvolvido pela própria 
Fundação Cultural Capitania das Artes e ficou a cargo do núcleo de artes 
visuais do órgão, tendo à frente os profissionais Flávio Freitas e Roberto 
Medeiros. A decoração natalina das vias públicas e canteiros deste ano vai 
custar R$ 2,1 milhões para a Prefeitura de Natal e sua execução será feita 
pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Todas as regiões da cidade 
serão ornamentadas e o destaque ficará por conta da grande árvore do bairro 
de Mirassol. 
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O Enconat, com programação até este sábado (19), é uma das atrações do Natal em 

Natal deste ano — Foto: Alex Régis/Prefeitura de Natal 
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PREFEITO ÁLVARO DIAS ANUNCIA 
A REFORMA DA PRAÇA GENTIL 
FERREIRA, NO ALECRIM 
Por William Medeiros. 

A praça Gentil Ferreira, a mais tradicional do bairro do Alecrim, passará por uma 
ampla reforma nos próximos meses. O anuncio foi feito pelo prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, nesta quarta-feira (14), em um almoço promovido pela Federação do Comércio 
do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN) para a divulgação de uma pesquisa 
realizada pela instituição que identificou os principais anseios dos empresários do 
bairro. As principais reivindicações da classe empresarial estão ligadas a ampliação 
e organização das vagas de estacionamento, reforço na segurança, iluminação e 
limpeza pública, além de uma fiscalização maior sobre o comércio ambulantes. 

Em seu pronunciamento, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, parabenizou a 
Fecomércio/RN e a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim pelo trabalho 
desenvolvido em prol do fortalecimento da região. Ele lembrou que o Alecrim é 
responsável pela geração de boa parte do produto interno bruto da capital potiguar e 
merece uma atenção especial. Álvaro lembrou que o Brasil passa por uma crise 
financeira e isso tem afetado a capacidade de investimento dos poderes públicos, 
mas mesmo enfrentando essas dificuldades ele determinou que a secretaria 
municipal de Serviços Urbanos desse início ao processo para a reforma da Praça 
Gentil Ferreira: 

“Aquele é um espaço histórico para a cidade e está necessitando de uma ampla 
reformulação. A Semsur já iniciou os trâmites licitatórios para executarmos a obra. 
Iremos investir no paisagismo, melhorar o passeio público, teremos também um 
novo projeto de iluminação. A base da Guarda Municipal de Natal que está situada 
na praça já foi reaberta e também será reformada. Enfim, vamos entregar um 
equipamento público requalificado e do jeito que o Alecrim merece”, anunciou. 

A pesquisa também identificou a questão dos vendedores ambulantes como sendo 
prioridade. Para 93,9% dos empresários a Prefeitura deve remove-los das frentes 
das lojas e promover uma ampla organização do comércio informal da região. Álvaro 
Dias reconheceu essa necessidade e disse que a gestão municipal está aberta ao 
diálogo permanente para buscar a melhor solução para todos: “Desde que assumi a 
Prefeitura participei de diversas reuniões com todos os segmentos, temos um 
diálogo franco e iremos manter esse canal aberto para discutirmos o melhor para o 
Alecrim. Ouvimos as reivindicações e estamos buscando atende-las dentro da nossa 
realidade. Já avançamos em vários pontos e estamos determinados a transformar a 
realidade do bairro, pois sabemos da sua importância para a cidade”. 
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 Homenagens e Irreverência são destaques na segunda noite do 

Enconat 

 

A noite de quinta-feira (15) foi de muita animação no Centro Municipal de 

Referência em Educação Aluízio Alves (Cemure) durante o segundo concerto 

oficial do 24º Encontro de Corais da Cidade do Natal e 16º Encontro Nacional de 

Coros em Natal (Enconat). Na programação a apresentação de 12 corais. 

  

Um dos momentos marcantes da noite foi o encontro do Coral Vox Marias, de 

Brasília (DF) com o Coral Municipal Sons da Terra (anfitrião do evento). Regido 

pelo maestro e arranjador Eduardo Dias Carvalho, o Coral Vox Marias - também 

formado só por mulheres – convidou o Sons da Terra para dividirem o palco na 

execução do clássico “Argumento” de Paulinho da Viola. 

  

“Foi uma experiência singular. Tivemos a oportunidade de vivenciar um momento 

de cantar com outro grupo sem ter ensaiado, além de termos sido regidas pelo 

maestro Eduardo Carvalho, junto com nossa maestrina Rosangela Albuquerque. 

Vamos guardar esse momento para sempre”, conta a professora e contralto 

Márcia Praxedes, integrante do Coral Sons da Terra. 

  

O Coral Harmus também de Natal, regido por Janilson Batista da Silva também 

prestou uma homenagem cantando canções com arranjos do maestro Eduardo 

Dias Carvalho. Natural do Rio de Janeiro e radicado em Brasília, Eduardo Dias 

Carvalho é referência no canto coral. 

  

Participante da segunda noite do Enconat, o Grupo Acorde (Natal-RN) levou 

irreverência ao palco com releitura do clássico “Divino Maravilhoso” de Caetano 

Veloso e Gilberto Gil, e a junção de “Infiel”, de Marília Mendonça com “And I Love 

Her”, de Paul MacCartney. 
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Para o barítono do Grupo Acorde, Fabiano Romeiro, o Enconat já se tornou uma 

referência para Natal. “Quando surge um encontro como este completa em muito 

o nosso aprendizado. Música sempre é algo para se celebrar. Durante o evento 

conseguimos sentir muita emoção”, relata o músico que integra o Grupo Acorde 

desde 1997. Fabiano Romeiro afirma a importância da música na vida dele. “A 

música coral para mim é sinal de concentração e prazer ao mesmo tempo” . 

  

Se apresentaram no segundo concerto oficial do Enconat os seguintes grupos: 

Coro da Capo (Parnamirim-RN), Coral Doce Vida (Salvador-BA), Coral Vozes do 

Potengi (Natal-RN), Coral Voz do Amor (Natal-RN), Coral Vox Maria (Brasília-DF), 

Coral da Assembleia Legislativa do RN (Natal-RN), Coral Harmus (Natal-RN), 

Coral Santa Cecília (Natal-RN), Grupo Acorde (Natal-RN), Coral da Fecomércio 

(Natal-RN), Coral NatalCard (Natal-RN), Coral Canto do Povo (Natal-RN). 
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