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Marcelo Queiroz é empossado Diretor 

Administrativo da Confederação Nacional 

do Comércio 

Posse do presidente da Fecomércio foi nessa segunda, 19 

Por Redação 

 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, tomou posse oficialmente 

nesta segunda-feira, 19, como Diretor Administrativo da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), em reunião de diretoria realizada na sede da entidade, no Rio de 

Janeiro. A nova diretoria, na qual Queiroz assume a nova função, é encabeçada pelo 

presidente da Fecomércio Amazonas, José Roberto Tadros, que passa a presidir a 

CNC, substituindo o empresário Antonio Oliveira Santos. 

“É uma imensa honra passar a ocupar este cargo na CNC, uma função que terá papel 

importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, mais ágil e, acima de 

tudo, mais representativa do Comércio e dos Serviços do nosso país. É um papel de 

grande destaque para o nosso Rio Grande do Norte, destacou Queiroz”. O novo 

presidente da CNC, José Roberto Tadros, fez questão de destacar a importância de 

Queiroz e do RN no contexto desta renovação que está sendo realizada na CNC, bem 

como detalhar a linha de trabalho que ele e sua diretoria devem seguir. 

“Pretendemos avançar no trabalho magnífico que o atual presidente, Antonio Oliveira 

Santos, vem desempenhando até agora. A herança deixada por ele não será 

desperdiçada. Ao contrário, os planos são para avançar ainda mais”, disse. Para o  
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empresário, são necessários e indispensáveis novos projetos e programas para manter 

o alto padrão de prestação de serviços que o Sistema Comércio disponibiliza hoje e 

ficar nivelado às mudanças que se processam no mercado de trabalho em todo o 

mundo. “Precisamos estar em consonância com essa realidade, com a vanguarda 

tecnológica, com a atividade empresarial 4.0 [combinação de máquinas inteligentes, 

produção, processos e sistemas que formam uma sofisticada rede interconectada]. E 

cada diretor, cada federação, terá um papel fundamental neste processo. Marcelo é um 

parceiro de primeira hora em nossa caminhada e certamente será muito importante na 

construção deste caminho para seguirmos avançando”, pontuou Tadros. 

A posse desta segunda-feira foi a chamada posse protocolar. Haverá, ainda, um jantar, 

com a presença de autoridades nacionais – entre elas o presidente da República, 

Michel Temer e membros do staff do presidente eleito, Jair Bolsonaro – está marcada 

para a próxima quinta-feira, 28 de novembro, em Brasília. 
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MARCELO QUEIROZ É EMPOSSADO 

DIRETOR ADMINISTRATIVO DA 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO 

COMÉRCIO (CNC) 
 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, tomou posse 

oficialmente nesta segunda-feira, 19, como Diretor Administrativo da 

Confederação Nacional do Comércio (CNC), em reunião de diretoria 

realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A nova diretoria, na qual 

Queiroz assume a nova função, é encabeçada pelo presidente da 

Fecomércio Amazonas, José Roberto Tadros, que passa a presidir a CNC, 

substituindo o empresário Antonio Oliveira Santos. 

 

“É uma imensa honra passar a ocupar este cargo na CNC, uma função que 

terá papel importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, 

mais ágil e, acima de tudo, mais representativa do Comércio e dos Serviços 

do nosso país. É um papel de grande destaque para o nosso Rio Grande do 

Norte, destacou Queiroz”. O novo presidente da CNC, José Roberto Tadros,  
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fez questão de destacar a importância de Queiroz e do RN no contexto desta 

renovação que está sendo realizada na CNC, bem como detalhar a linha de 

trabalho que ele e sua diretoria devem seguir. 

 

“Pretendemos avançar no trabalho magnífico que o atual presidente, Antonio 

Oliveira Santos, vem desempenhando até agora. A herança deixada por ele 

não será desperdiçada. Ao contrário, os planos são para avançar ainda 

mais”, disse. Para o empresário, são necessários e indispensáveis novos 

projetos e programas para manter o alto padrão de prestação de serviços que 

o Sistema Comércio disponibiliza hoje e ficar nivelado às mudanças que se 

processam no mercado de trabalho em todo o mundo. “Precisamos estar em 

consonância com essa realidade, com a vanguarda tecnológica, com a 

atividade empresarial 4.0 [combinação de máquinas inteligentes, produção, 

processos e sistemas que formam uma sofisticada rede interconectada]. E 

cada diretor, cada federação, terá um papel fundamental neste processo. 

Marcelo é um parceiro de primeira hora em nossa caminhada e certamente 

será muito importante na construção deste caminho para seguirmos 

avançando”, pontuou Tadros. 

 

A posse desta segunda-feira foi a chamada posse protocolar. Haverá, ainda, 

um jantar, com a presença de autoridades nacionais – entre elas o presidente 

da República, Michel Temer e membros do staff do presidente eleito, Jair 

Bolsonaro – está marcada para a próxima quinta-feira, 28 de novembro, em 

Brasília. 
 
 



 

VEÍCULO: NOVO NOTÍCIAS  DATA: 19.11.18 
 

  
 Marcelo Queiroz toma posse no cargo de Diretor Administrativo da CNC / Foto | 
Christina Bocayuva | Ascom CNC 

Marcelo Queiroz é é empossado Diretor 

Administrativo da CNC 

Marcelo é o atual presidente da Fecomércio RN e assumo o 
cargo de direção da Confederação Nacional do Comércio 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, tomou posse 
oficialmente nesta segunda-feira, 19, como Diretor Administrativo da 
Confederação Nacional do Comércio (CNC), em reunião de diretoria realizada 
na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A nova diretoria, na qual Queiroz 
assume a nova função, é encabeçada pelo presidente da Fecomércio 
Amazonas, José Roberto Tadros, que passa a presidir a CNC, substituindo o 
empresário Antonio Oliveira Santos. 

“É uma imensa honra passar a ocupar este cargo na CNC, uma função que terá 
papel importantíssimo na construção de uma entidade mais moderna, mais 
ágil e, acima de tudo, mais representativa do Comércio e dos Serviços do 
nosso país. É um papel de grande destaque para o nosso Rio Grande do Norte, 
destacou Queiroz”. O novo presidente da CNC, José Roberto Tadros, fez 
questão de destacar a importância de Queiroz e do RN no contexto desta 
renovação que está sendo realizada na CNC, bem como detalhar a linha de 
trabalho que ele e sua diretoria devem seguir. 



 

CONTINUAÇÃO 

“Pretendemos avançar no trabalho magnífico que o atual presidente, Antonio 
Oliveira Santos, vem desempenhando até agora. A herança deixada por ele 
não será desperdiçada. Ao contrário, os planos são para avançar ainda mais”, 
disse. Para o empresário, são necessários e indispensáveis novos projetos e 
programas para manter o alto padrão de prestação de serviços que o Sistema 
Comércio disponibiliza hoje e ficar nivelado às mudanças que se processam no 
mercado de trabalho em todo o mundo. “Precisamos estar em consonância 
com essa realidade, com a vanguarda tecnológica, com a atividade empresarial 
4.0 [combinação de máquinas inteligentes, produção, processos e sistemas 
que formam uma sofisticada rede interconectada]. E cada diretor, cada 
federação, terá um papel fundamental neste processo. Marcelo é um parceiro 
de primeira hora em nossa caminhada e certamente será muito importante na 
construção deste caminho para seguirmos avançando”, pontuou Tadros. 

A posse desta segunda-feira foi a chamada posse protocolar. Haverá, ainda, 
um jantar, com a presença de autoridades nacionais – entre elas o presidente 
da República, Michel Temer e membros do staff do presidente eleito, Jair 
Bolsonaro – está marcada para a próxima quinta-feira, 28 de novembro, em 
Brasília. 
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Motores do Desenvolvimento é 
prestigiado por autoridades 
O Seminário Motores do Desenvolvimento que acontece neste momento na sede 
da FIERN (Federação da Indústria do Rio Grande do Norte) reúne não só a 
classe produtiva do Estado, mas autoridades de vários poderes. 

O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB) é um dos palestrantes, ao 
lado da governadora eleita do RN, Fátima Bezerra (PT). 

Também participam do Seminário o prefeito de Natal, Álvaro Dias (MDB); a 
senadora eleita Zenaide (PHS); Jean-Paul Prates (PT), que na condição de 
primeiro suplente vai assumir o mandato de Fátima no Senado; os deputados 
federais Rafael Motta (PSB), Benes Leocádio (PRC) e os deputados estaduais 
Hermano Morais (MDB), Ricardo Motta (PSB) e Márcia Maia (PSDB), além do 
deputado eleito Coronel Azevedo (PSL). 

Motores do Desenvolvimento 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: 19.11.18 
 

Comércio deve gerar 5 mil empregos 

temporários para o Natal 

Setor está otimista e prevê aumento de até 5% de contratações neste período 

Por Cláudio Oliveira 

 
Quem está em busca de um emprego neste final de ano deve ficar atento. O setor de 

comércio no Rio Grande do Norte deverá gerar cerca de 5 mil empregos temporários 

para o Natal e fim de ano em 2018. A estimativa é de que o setor vivencie um 

crescimento de 4,5% a 5%, ficando um pouco acima do ano passado quando esse 

crescimento foi de 4%. E, apesar da cautela, os empresários do comércio estão 

otimistas com o futuro, fato que pode influenciar em novas contratações permanentes 

ao final do período de temporários, que vai até janeiro. 

 
Jaime Mariz – Diretor Executivo da Fecomércio 
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Todos os segmentos que envolvem o universo do Natal e festas de fim de ano 

costumam contratar nesse período, com destaque para a área de vestuário, perfumaria 

e supermercados. O diretor executivo do Sistema Fecomércio, Jaime Mariz, diz que 

não se exige muito do candidato a uma vaga temporária, mas os empresários estão 

querendo contratar e investir e procuram trabalhadores esforçados, que façam um 

trabalho de qualidade. 

Nem sempre é exigida experiência, já que varia de acordo com a necessidade da loja. 

“A sugestão é que o candidato dê o seu melhor, o mercado está otimista e essa pode 

ser a oportunidade porque o mercado está aquecendo. A habilidade de venda é 

exigida, assim como a qualidade do serviço. Experiência, nem sempre, já que se 

costuma dar um ligeiro treinamento a eles. Geralmente o trabalhador temporário 

recebe a mesma remuneração do trabalhador efetivo, com todos os direitos”, conta o 

diretor. 

Jaime Mariz, explica que a estimativa de crescimento no início do ano era maior, mas 

foi redimensionada. “Isso porque os empresários estavam mais otimistas no começo 

do ano, daí surgiram vários fatores, como a greve dos caminhoneiros, depois reformas 

que eram esperadas, como a da Previdência e não ocorreram, além do próprio 

processo político eleitoral que sempre deixa o empresário com o pé atrás. Mas quanto 

a isso, o resultado foi bem recebido, tanto que o empresariado agora busca 

desarquivar projetos de investimentos, aguardando assim as definições da nova equipe 

do governo e o modelo econômico”, pontua. Daí o otimismo começou a se fortalecer, 

mesmo timidamente. A inflação foi contida e o PIB cresceu, alegrando o setor. 

“Dados positivos estão aparecendo”, enfatiza, Mariz. Até setembro passado, diz, o 

setor de comércio fechou em quase 3.500 novos trabalhadores e o crescimento de 

vendas ficou em torno de 6,6%. Agora, chega o período de contratações temporárias 

que segue até janeiro e vai coincidir com o início do novo governo e as primeiras 

medidas que vier a tomar. Isso poderá influenciar na efetivação de parte desses 

temporários quando se trata daqueles que estão querendo investir nos seus negócios. 

“Em janeiro costuma-se demitir os trabalhadores temporários, mas se tiver a sensação 

de que a economia vai crescer vai crescer, o comerciante certamente poderá absorver 

esse funcionário. Há um viés de otimismo e espera-se que o governo divulgue sua 

equipe e o modelo econômico para que o empresário se sinta estimulado e confiante 

em investir no seu negócio, o que vai gerar mais emprego com mais contratações”, 

ressalta o diretor da Fecomércio. 
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Comércio deve gerar 5 mil empregos 
temporários para o Natal/RN. 
 
Quem está em busca de um emprego neste final de ano deve ficar atento. O 
setor de comércio no Rio Grande do Norte deverá gerar cerca de 5 mil 
empregos temporários para o Natal e fim de ano em 2018. A estimativa é de 
que o setor vivencie um crescimento de 4,5% a 5%, ficando um pouco acima 
do ano passado quando esse crescimento foi de 4%. E, apesar da cautela, os 
empresários do comércio estão otimistas com o futuro, fato que pode 
influenciar em novas contratações permanentes ao final do período de 
temporários, que vai até janeiro. 
 
Todos os segmentos que envolvem o universo do Natal e festas de fim de 
ano costumam contratar nesse período, com destaque para a área de 
vestuário, perfumaria e supermercados. O diretor executivo do Sistema 
Fecomércio, Jaime Mariz, diz que não se exige muito do candidato a uma 
vaga temporária, mas os empresários estão querendo contratar e investir e 
procuram trabalhadores esforçados, que façam um trabalho de qualidade. 
 
Nem sempre é exigida experiência, já que varia de acordo com a 
necessidade da loja. “A sugestão é que o candidato dê o seu melhor, o 
mercado está otimista e essa pode ser a oportunidade porque o mercado 
está aquecendo. A habilidade de venda é exigida, assim como a qualidade do 
serviço. Experiência, nem sempre, já que se costuma dar um ligeiro 
treinamento a eles. Geralmente o trabalhador temporário recebe a mesma 
remuneração do trabalhador efetivo, com todos os direitos”, conta o diretor. 
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Serão oferecidas 183 vagas em cinco cidades do RN. 

 
Sesc RN 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 o curso de almofadas decorativas e na cozinha pedagógica o curso será sobre bolo no 

pote. 
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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. 

 

http://www.sescrn.com.br/
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Acelera Microcrédito do Banco do 

Nordeste chega a Caicó 
  

Caicó é a segunda cidade potiguar, depois de Parnamirim, a receber o 

Acelera Microcrédito, uma série de eventos criada pelo Banco do 

Nordeste para oferecer à população de toda sua área de atuação, que 

inclui os nove estados nordestinos, mais Norte do Espírito Santo e 

Minas Gerais, serviços e informações sobre as linhas de crédito dos 

programas de microcrédito Agroamigo (rural) e Crediamigo (urbano). 

O evento será realizado nesta terça-feira, na Ilha de Santana, a partir 

das 8h. 

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(Senac) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae-RN), o Acelera Microcrédito oferece oportunidades de 

empréstimos, feira de produtos dos próprios clientes, palestra sobre 

empreendedorismo e prestação de serviços, como aferição de pressão, 

cortes de cabelo, hidratação e escova, além de apresentações 

culturais. 

Autoridades locais, representantes de instituições e entidades parceiras 

do BNB, produtores rurais e clientes empresariais estão entre os 

convidados. Eles conhecerão a importância do microcrédito orientado 

para Caicó e a região Seridó – a agência local tem mais nove 

municípios na sua jurisdição. 

Até o dia 31 de outubro, o Crediamigo fez mais de 10 mil operações de 

crédito na unidade caicoense, com R$ 22 milhões em empréstimos 

concedidos. No Estado foram 177,6 mil operações, que resultaram em  
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R$ 409,3 milhões em empréstimos para os micro e pequenos 

empreendedores potiguares. 

Já a unidade local do Agroamigo fechou mais de 1.650 operações com 

R$ 8,65 milhões contratados. No Rio Grande do Norte todo, foram 

mais de 23 mil empréstimos nos últimos dez meses e contratos que 

somam R$ 117,2 milhões. 

Calendário do Acelera Microcrédito Banco do Nordeste: 

– Caicó, 20 de novembro 

– Assú, 4 de dezembro 

– Pau dos Ferros, 11 dezembro 

– Currais Novos, 12 dezembro 
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Acelera Microcrédito do Banco do 
Nordeste chega a Caicó 
 

Caicó é a segunda cidade potiguar, depois de Parnamirim, a receber o Acelera 

Microcrédito, uma série de eventos criada pelo Banco do Nordeste para oferecer à 

população de toda sua área de atuação, que inclui os nove estados nordestinos, mais 

Norte do Espírito Santo e Minas Gerais, serviços e informações sobre as linhas de 

crédito dos programas de microcrédito Agroamigo (rural) e Crediamigo (urbano). O 

evento será realizado nesta terça-feira, na Ilha de Santana, a partir das 8h. 

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RN), o Acelera 

Microcrédito oferece oportunidades de empréstimos, feira de produtos dos próprios 

clientes, palestra sobre empreendedorismo e prestação de serviços, como aferição de 

pressão, cortes de cabelo, hidratação e escova, além de apresentações culturais. 

Autoridades locais, representantes de instituições e entidades parceiras do BNB, 

produtores rurais e clientes empresariais estão entre os convidados. Eles conhecerão a 

importância do microcrédito orientado para Caicó e a região Seridó – a agência local 

tem mais nove municípios na sua jurisdição. 

Até o dia 31 de outubro, o Crediamigo fez mais de 10 mil operações de crédito na 

unidade caicoense, com R$ 22 milhões em empréstimos concedidos. No Estado foram 

177,6 mil operações, que resultaram em R$ 409,3 milhões em empréstimos para os 

micro e pequenos empreendedores potiguares. 

Já a unidade local do Agroamigo fechou mais de 1.650 operações com R$ 8,65 

milhões contratados. No Rio Grande do Norte todo, foram mais de 23 mil 

empréstimos nos últimos dez meses e contratos que somam R$ 117,2 milhões. 

Calendário do Acelera Microcrédito Banco do Nordeste: 

– Caicó, 20 de novembro 

– Assú, 4 de dezembro 

– Pau dos Ferros, 11 dezembro 

– Currais Novos, 12 dezembro 
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Acelera Microcrédito do Banco do 

Nordeste chega a Caicó   

 

Caicó é a segunda cidade potiguar, depois de Parnamirim, a receber o 

Acelera Microcrédito, uma série de eventos criada pelo Banco do 

Nordeste para oferecer à população de toda sua área de atuação, que 

inclui os nove estados nordestinos, mais Norte do Espírito Santo e 

Minas Gerais, serviços e informações sobre as linhas de crédito dos 

programas de microcrédito Agroamigo (rural) e Crediamigo (urbano). 

O evento será realizado nesta terça-feira, na Ilha de Santana, a partir 

das 8h. 

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(Senac) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae-RN), o Acelera Microcrédito oferece oportunidades de  

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ACELERA-MICRO-CR%C3%89DITO-BNB.jpg
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empréstimos, feira de produtos dos próprios clientes, palestra sobre 

empreendedorismo e prestação de serviços, como aferição de pressão, 

cortes de cabelo, hidratação e escova, além de apresentações 

culturais. 

Autoridades locais, representantes de instituições e entidades parceiras 

do BNB, produtores rurais e clientes empresariais estão entre os 

convidados. Eles conhecerão a importância do microcrédito orientado 

para Caicó e a região Seridó – a agência local tem mais nove 

municípios na sua jurisdição. 

Até o dia 31 de outubro, o Crediamigo fez mais de 10 mil operações de 

crédito na unidade caicoense, com R$ 22 milhões em empréstimos 

concedidos. No Estado foram 177,6 mil operações, que resultaram em 

R$ 409,3 milhões em empréstimos para os micro e pequenos 

empreendedores potiguares. 

Já a unidade local do Agroamigo fechou mais de 1.650 operações com 

R$ 8,65 milhões contratados. No Rio Grande do Norte todo, foram 

mais de 23 mil empréstimos nos últimos dez meses e contratos que 

somam R$ 117,2 milhões. 

Calendário do Acelera Microcrédito Banco do Nordeste: 

– Caicó, 20 de novembro 

– Assú, 4 de dezembro 

– Pau dos Ferros, 11 dezembro 

– Currais Novos, 12 dezembro 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 19.11.18 
 

BNB: Acelera Microcrédito chega ao 
município de Caicó nesta terça-feira 

 

Imagem: Reprodução 

Caicó, situada na região do Seridó, é a segunda cidade potiguar, depois de Parnamirim, 
na Grande Natal, a receber o Acelera Microcrédito, uma série de eventos criada pelo 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para oferecer à população de toda sua área de 
atuação, que inclui os nove estados nordestinos, mais Norte do ES e MG, serviços e 
informações sobre as linhas de crédito dos programas de microcrédito Agroamigo (rural) 
e Crediamigo (urbano). 

 
O evento será realizado nesta terça-feira (20), na Ilha de Santana, a partir das 8h, 
adianta informação da assessoria de imprensa da superintendência estadual do Banco, 
em Natal. 

 
Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Acelera Microcrédito 
oferece oportunidades de empréstimos, feira de produtos dos próprios clientes, palestra 
sobre empreendedorismo e prestação de serviços, como aferição de pressão, cortes de 
cabelo, hidratação e escova, além de apresentações culturais. 

 
Autoridades locais, representantes de instituições e entidades parceiras do BNB, 
produtores rurais e clientes empresariais estão entre os convidados. 

 
Eles conhecerão a importância do microcrédito orientado para Caicó e a região Seridó - 
a agência local tem mais nove municípios na sua jurisdição. 

 
Até o dia 31 de outubro, o Crediamigo fez mais de 10 mil operações de crédito na 
unidade caicoense, com R$ 22 milhões em empréstimos concedidos. 

 
No estado foram 177,6 mil operações, que resultaram em R$ 409,3 milhões em 
empréstimos para os micro e pequenos empreendedores potiguares. 

 
Já a unidade local do Agroamigo fechou mais de 1.650 operações com R$ 8,65 milhões 
contratados. 

 
No estado do RN todo, foram mais de 23 mil empréstimos nos últimos dez meses e 
contratos que somam R$ 117,2 milhões. 
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SESC E SENAC 
VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 20.11.18 
 

Natal Fest Gourmet começa quinta-feira (22) no 
Terminal de Passageiros do Porto de Natal 
 

 

 
 
Um dos cenários naturais e culturais mais importantes de Natal, o 
rioPotengi é um lugar convidativo para se desfrutar, conhecer e debater as 
novidades da gastronomia potiguar. A oportunidade será no Natal Fest 
Gourmet, realizado no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de 
Natal (TMP), nos dias 22, 23 e 24 de novembro, das 18h a 0h, com acesso 
pela rua Chile, Ribeira. 
 
A segunda edição do festival terá acesso gratuito para o público e promete 
transformar Natal na capital gastronômica do Nordeste durante o período, 
oferecendo cursos, seminários, oficinas, feira gastronômica, espaço de 
restaurantes e atrações culturais. 
 
Inserido no calendário do Natal em Natal, o Natal Fest Gourmet contará com 
patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma 
Maranhão de Incentivos Culturais. Também contará com ações de entidades  
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parceiras de grande atuação na formação do mercado profissional 
gastronômico do Rio Grande do Norte, como o SENAC-RN, que participa 
com as oficinas da Arena Senac de Gastronomia. O SENAI terá espaço para 
mostrar ao público seu setor de panificação com sua unidade móvel, o SESI 
aborda o reaproveitamento alimentar (Cozinha Brasil). O SESC 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, CrooksCookie e Subway. 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. 
 
A cada noite haverá atrações musicais de MPB, bossa nova, samba e choro. 
Na quinta-feira (22) tem Ana Tomaz das 19h às 22h. Na sexta-feira, das 18h 
às 21h, se apresentam Daniela Fernandes e Gustavo Monte em um passeio 
pela tropicália, jazz e bossa nova. Em seguida, das 21h a 0h, será a vez de 
Yrahn Barreto mostrar sua música e poesia da MPB setentista. No sábado, 
das 18h às 21h, se apresentam Chico Bethoven e Regional Choro do 
Elefante em uma viagem pelas raízes da música brasileira, do choro, ao 
maxixes e valsas. O encerramento terá sambinhas e choros de Larissa 
Costa, a partir das 21h. 
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Natal Fest Gourmet começa quinta-feira 
(22) no Terminal de Passageiros do Porto 
de Natal 

Um dos cenários naturais e culturais mais importantes de Natal, o 
rio Potengi é um lugar convidativo para se desfrutar, conhecer e 
debater as novidades da gastronomia potiguar. A oportunidade será 
no Natal Fest Gourmet, realizado no Terminal Marítimo de 
Passageiros do Porto de Natal (TMP), nos dias 22, 23 e 24 de 
novembro, das 18h a 0h, com acesso pela rua Chile, Ribeira.  

A segunda edição do festival terá acesso gratuito para o público e 
promete transformar Natal na capital gastronômica do Nordeste 
durante o período, oferecendo cursos, seminários, oficinas, feira 
gastronômica, espaço de restaurantes e atrações culturais.  

Inserido no calendário do Natal em Natal, o Natal Fest Gourmet 
contará com patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal 
através do Programa Djalma Maranhão de Incentivos Culturais. 
Também contará com ações de entidades parceiras de grande 
atuação na formação do mercado profissional gastronômico do Rio 
Grande do Norte, como o SENAC-RN, que participa com as oficinas 
da Arena Senac de Gastronomia. O SENAI terá espaço para mostrar 
ao público seu setor de panificação com sua unidade móvel, o SESI 
aborda o reaproveitamento alimentar (Cozinha Brasil). O SESC 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, 
CrooksCookie e Subway. 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. 

A cada noite haverá atrações musicais de MPB, bossa nova, samba 
e choro. Na quinta-feira (22) tem Ana Tomaz das 19h às 22h. Na 
sexta-feira, das 18h às 21h, se apresentam Daniela Fernandes e 
Gustavo Monte em um passeio pela tropicália, jazz e bossa nova. 
Em seguida, das 21h a 0h, será a vez de Yrahn Barreto mostrar sua 
música e poesia da MPB setentista. No sábado, das 18h às 21h, se  
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apresentam Chico Bethoven e Regional Choro do Elefante em uma 
viagem pelas raízes da música brasileira, do choro, ao maxixes e 
valsas. O encerramento terá sambinhas e choros de Larissa Costa, 
a partir das 21h. 

 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 20.11.18 
 

COM O APOIO DA PREFEITURA, NATAL 

FEST GOURMET COMEÇA QUINTA (22) NO 

TERMINAL DE PASSAGEIROS DO PORTO 

 

Um dos cenários naturais e culturais mais importantes de Natal, o rio 

Potengi é um lugar convidativo para se desfrutar, conhecer e debater 

as novidades da gastronomia potiguar. A oportunidade será no Natal 

Fest Gourmet, realizado no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto 

de Natal (TMP), nos dias 22, 23 e 24 de novembro, das 18h a 0h, com 

acesso pela rua Chile, Ribeira. A segunda edição do festival terá acesso 

gratuito para o público e promete transformar Natal na capital 

gastronômica do Nordeste durante o período, oferecendo cursos, 

seminários, oficinas, feira gastronômica, espaço de restaurantes e 

atrações culturais. 

 

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

contará com patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através  
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do Programa Djalma Maranhão de Incentivos Culturais. Também 

contará com ações de entidades parceiras de grande atuação na 

formação do mercado profissional gastronômico do Rio Grande do 

Norte, como o SENAC-RN, que participa com as oficinas da Arena 

Senac de Gastronomia. O SENAI terá espaço para mostrar ao público 

seu setor de panificação com sua unidade móvel, o SESI aborda o 

reaproveitamento alimentar (Cozinha Brasil). O SESC será responsável 

pela ativação musical e o SEBRAE-RN com exposição de produtos de 

território 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, CrooksCookie e 

Subway. 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. 

 

A cada noite haverá atrações musicais de MPB, bossa nova, samba e 

choro. Na quinta-feira (22) tem Ana Tomaz das 19h às 22h. Na sexta-

feira, das 18h às 21h, se apresentam Daniela Fernandes e Gustavo 

Monte em um passeio pela tropicália, jazz e bossa nova. Em seguida, 

das 21h a 0h, será a vez de Yrahn Barreto mostrar sua música e 

poesia da MPB setentista. No sábado, das 18h às 21h, se apresentam 

Chico Bethoven e Regional Choro do Elefante em uma viagem pelas 

raízes da música brasileira, do choro, ao maxixes e valsas. O 

encerramento terá sambinhas e choros de Larissa Costa, a partir das 

21h. 

 

OFICINAS 

A programação contará com feirinha de produtos gastronômicos e 

diversas oficinas e minicursos. O SENAI apresenta duas ações em sua 

unidade móvel de panificação: o “Mini Curso de Pão sem glúten”, no 

dia 23, nos horários das 19 às 21h e 21h15 às 23h15. E “Mini Curso de 
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Fabricação de Brownie”, dia 24, das 19h às 21h e 21h15 às 23h15. 

Vale lembrar que a recomendação para acessar as dependências da 

padaria móvel é não vestir-se com mini-blusa, mini-saia, top, 

bermudas, short, camisa regata e sandália. A Arena SENAC de 

Gastronomia também vai oferecer oficinas para o público todas as 

noites. Com apresentação de Thiago Gomes, as oficinas tem início no 

dia 22 com a oficina infantil ‘Brigadeiro Gourmet’ (por Juliana Tosta) e 

sorteios de livros e do jantar natalino. A ideia é que realizar uma 

experiência de uma ceia servida ao vivo, durante o evento para as 

quatro pessoas contempladas no sorteio. Logo após a apresentação 

desse portfólio tem a oficina de Paulo Arsand, ‘Hambúrguer’, e logo 

após a chef Stella Albuquerque, vencedora do concurso de 

gastronomia do ano passado, falará sobre ‘Case de Sucesso’. 

 

Na sexta-feira, a partir das 18h tem Paulo Arsand com ‘oficina infantil 

Cupcakes’. Na sequência Nito Avelar com ‘Cozinha Restaurante 

Navarro’, Rodrigo Santana preparando o ‘Cozido Gourmet’ e Thiago 

Gomes com a ‘Feijoada do mangue ao mar’. No Sábado tem a 

apresentação da oficina Ceia 19h às 22h, com a simulação de jantar 

para 4 pessoas, realizado por Marília, Beth e Juliana, chefs do Senac. 

 

PALESTRAS ESPECIAIS 

Idealizado pelo Natal Fest Gourmet, O I Seminário Técnico de 

Gastronomia trará palestrantes de referência em seus segmentos 

gastronômicos para falar sobre as novidades no setor. Na quinta-feira 

(22) a abertura será com o tema “Gastronomia e Identidade Cultural” 

pela 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”. Na sexta-feira (23), o Seminário será aberto às 19h 

pelo laticinista Raoni Carbogim, 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  
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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 

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. Para o idealizador do evento, Habib 

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

cobrança de ingresso. 
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Com o apoio da Prefeitura, Natal Fest 

Gourmet começa quinta (22) no terminal 

de passageiros do porto 

 
NATAL FEST GOURMET, REALIZADO NO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS DO 

PORTO DE NATAL (TMP), NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO, DAS 18H A 0H 

 

Um dos cenários naturais e culturais mais importantes de Natal, o rio Potengi é um 

lugar convidativo para se desfrutar, conhecer e debater as novidades da gastronomia 

potiguar. A oportunidade será no Natal Fest Gourmet, realizado no Terminal 

Marítimo de Passageiros do Porto de Natal (TMP), nos dias 22, 23 e 24 de novembro, 

das 18h a 0h, com acesso pela rua Chile, Ribeira. A segunda edição do festival terá 

acesso gratuito para o público e promete transformar Natal na capital gastronômica do 

Nordeste durante o período, oferecendo cursos, seminários, oficinas, feira 

gastronômica, espaço de restaurantes e atrações culturais. 

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

patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma 

Maranhão de Incentivos Culturais. Também contará com ações de entidades parceiras  
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de grande atuação na formação do mercado profissional gastronômico do Rio Grande 

do Norte, como o SENAC-RN, que participa com as oficinas da Arena Senac de 

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

com sua unidade móvel, o SESI aborda o reaproveitamento alimentar (Cozinha 

Brasil). O SESC será responsável pela ativação musical e o SEBRAE-RN com 

exposição de produtos de território 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, CrooksCookie e Subway. 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. 

A cada noite haverá atrações musicais de MPB, bossa nova, samba e choro. Na 

quinta-feira (22) tem Ana Tomaz das 19h às 22h. Na sexta-feira, das 18h às 21h, se 

apresentam Daniela Fernandes e Gustavo Monte em um passeio pela tropicália, jazz e 

bossa nova. Em seguida, das 21h a 0h, será a vez de Yrahn Barreto mostrar sua 

música e poesia da MPB setentista. No sábado, das 18h às 21h, se apresentam Chico 

Bethoven e Regional Choro do Elefante em uma viagem pelas raízes da música 

brasileira, do choro, ao maxixes e valsas. O encerramento terá sambinhas e choros de 

Larissa Costa, a partir das 21h. 

OFICINAS 
A programação contará com feirinha de produtos gastronômicos e diversas oficinas e 

minicursos. O SENAI apresenta duas ações em sua unidade móvel de panificação: o 

“Mini Curso de Pão sem glúten”, no dia 23, nos horários das 19 às 21h e 21h15 às 

23h15. E “Mini Curso de Fabricação de Brownie”, dia 24, das 19h às 21h e 21h15 às 

23h15. Vale lembrar que a recomendação para acessar as dependências da padaria 

móvel é não vestir-se com mini-blusa, mini-saia, top, bermudas, short, camisa regata e 

sandália. A Arena SENAC de Gastronomia também vai oferecer oficinas para o 

público todas as noites. Com apresentação de Thiago Gomes, as oficinas tem início no 

dia 22 com a oficina infantil ‘Brigadeiro Gourmet’ (por Juliana Tosta) e sorteios de 

livros e do jantar natalino. A ideia é que realizar uma experiência de uma ceia servida 

ao vivo, durante o evento para as quatro pessoas contempladas no sorteio. Logo após 

a apresentação desse portfólio tem a oficina de Paulo Arsand, ‘Hambúrguer’, e logo 

após a chef Stella Albuquerque, vencedora do concurso de gastronomia do ano 

passado, falará sobre ‘Case de Sucesso’. 

Na sexta-feira, a partir das 18h tem Paulo Arsand com ‘oficina infantil Cupcakes’. Na 

sequência Nito Avelar com ‘Cozinha Restaurante Navarro’, Rodrigo Santana 

preparando o ‘Cozido Gourmet’ e Thiago Gomes com a ‘Feijoada do mangue ao 
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mar’. No Sábado tem a apresentação da oficina Ceia 19h às 22h, com a simulação de 

jantar para 4 pessoas, realizado por Marília, Beth e Juliana, chefs do Senac. 

PALESTRAS ESPECIAIS 
Idealizado pelo Natal Fest Gourmet, O I Seminário Técnico de Gastronomia trará 

palestrantes de referência em seus segmentos gastronômicos para falar sobre as 

novidades no setor. Na quinta-feira (22) a abertura será com o tema “Gastronomia e 

Identidade Cultural” pela 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”. Na sexta-feira 

(23), o Seminário será aberto às 19h pelo laticinista Raoni Carbogim, 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 
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. Para o idealizador do evento, Habib Chalita, 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”. O produtor destaca ainda o 

acesso livre para o público, sem cobrança de ingresso. 
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Natal Fest Gourmet começa quinta no 

terminal de passageiros do porto 

 
Foto: Divulgação, via site da Prefeitura do Natal 

 

Um dos cenários naturais e culturais mais importantes de Natal, o rio Potengi 

é um lugar convidativo para se desfrutar, conhecer e debater as novidades da 

gastronomia potiguar. A oportunidade será no Natal Fest Gourmet, realizado 

no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal (TMP), nos dias 22, 

23 e 24 de novembro, das 18h a 0h, com acesso pela rua Chile, Ribeira. A 

segunda edição do festival terá acesso gratuito para o público e promete 

transformar Natal na capital gastronômica do Nordeste durante o período, 

oferecendo cursos, seminários, oficinas, feira gastronômica, espaço de 

restaurantes e atrações culturais. 

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

patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma 

Maranhão de Incentivos Culturais. Também contará com ações de entidades 

parceiras de grande atuação na formação do mercado profissional 

gastronômico do Rio Grande do Norte, como o SENAC-RN, que participa 

com as oficinas da Arena Senac de Gastronomia. O SENAI terá espaço para  
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mostrar ao público seu setor de panificação com sua unidade móvel, o SESI 

aborda o reaproveitamento alimentar (Cozinha Brasil). O SESC 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, CrooksCookie e Subway. 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. 

A cada noite haverá atrações musicais de MPB, bossa nova, samba e choro. 

Na quinta-feira (22) tem Ana Tomaz das 19h às 22h. Na sexta-feira, das 18h 

às 21h, se apresentam Daniela Fernandes e Gustavo Monte em um passeio 

pela tropicália, jazz e bossa nova. Em seguida, das 21h a 0h, será a vez de 

Yrahn Barreto mostrar sua música e poesia da MPB setentista. No sábado, 

das 18h às 21h, se apresentam Chico Bethoven e Regional Choro do 

Elefante em uma viagem pelas raízes da música brasileira, do choro, ao 

maxixes e valsas. O encerramento terá sambinhas e choros de Larissa 

Costa, a partir das 21h. 

OFICINAS 

A programação contará com feirinha de produtos gastronômicos e diversas 

oficinas e minicursos. O SENAI apresenta duas ações em sua unidade móvel 

de panificação: o “Mini Curso de Pão sem glúten”, no dia 23, nos horários das 

19 às 21h e 21h15 às 23h15. E “Mini Curso de Fabricação de Brownie”, dia 

24, das 19h às 21h e 21h15 às 23h15. Vale lembrar que a recomendação 

para acessar as dependências da padaria móvel é não vestir-se com mini-

blusa, mini-saia, top, bermudas, short, camisa regata e sandália. A Arena 

SENAC de Gastronomia também vai oferecer oficinas para o público todas as 

noites. Com apresentação de Thiago Gomes, as oficinas tem início no dia 22 

com a oficina infantil ‘Brigadeiro Gourmet’ (por Juliana Tosta) e sorteios de 

livros e do jantar natalino. A ideia é que realizar uma experiência de uma ceia 

servida ao vivo, durante o evento para as quatro pessoas contempladas no 

sorteio. Logo após a apresentação desse portfólio tem a oficina de Paulo 

Arsand, ‘Hambúrguer’, e logo após a chef Stella Albuquerque, vencedora do 

concurso de gastronomia do ano passado, falará sobre ‘Case de Sucesso’. 

Na sexta-feira, a partir das 18h tem Paulo Arsand com ‘oficina infantil 

Cupcakes’. Na sequência Nito Avelar com ‘Cozinha Restaurante Navarro’, 

Rodrigo Santana preparando o ‘Cozido Gourmet’ e Thiago Gomes com a 

‘Feijoada do mangue ao mar’. No Sábado tem a apresentação da oficina Ceia  



 

CONTINUAÇÃO  

19h às 22h, com a simulação de jantar para 4 pessoas, realizado por Marília, 

Beth e Juliana, chefs do Senac. 

PALESTRAS ESPECIAIS 

Idealizado pelo Natal Fest Gourmet, O I Seminário Técnico de Gastronomia 

trará palestrantes de referência em seus segmentos gastronômicos para falar 

sobre as novidades no setor. Na quinta-feira (22) a abertura será com o tema 

“Gastronomia e Identidade Cultural” pela 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”. Na sexta-feira (23), o Seminário será aberto às 

19h pelo laticinista Raoni Carbogim, 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 

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. Para o 

idealizador do evento, Habib Chalita, 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”. O produtor destaca ainda o acesso livre para o público, sem cobrança 

de ingresso. 

SERVIÇO 

I Natal Fest Gourmet |A Dias 22, 23 e 24 de novembro, nas novas instalações 

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

Acesso gratuito. 

MINI CURSOS – Unidade móvel de panificação SENAI 
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Mini Curso de Pão sem glúten – 19h às 21h e 21h15 às 23h15. 

Observação: Não será permitido o acesso as dependências do curso de 

pessoas usando mini blusa, mini saia, top’s, bermudas, short’s, camisa regata 

e sandália. Pré-requisito: Idade a partir de 18 anos 

Mini Curso de Fabricação de Brownie – 19h às 21h e 21h15 às 23h15 

ARENA SENAC DE GASTRONOMIA 

Apresentação: Thiago Gomes 

22.11 Quinta-feira 

18h – 19h – oficina infantil Brigadeiro Gourmet (Juliana Tosta) 

19h – 20h – Sorteios de livros, jantar natalino e divulgação do portfólio do 

segmento 

20h – 21h – Paulo Arsand – Hambúrguer 

21h – 22h – Stella Albuquerque – Case de Sucesso 

23.11 Sexta-feira 

18h – 19h – Paulo Arsand – oficina infantil Cupcakes 

19h – 20h – Nito Avelar – Cozinha Restaurante Navarro 

20h – 21h – Rodrigo Santana – Cozido Gourmet 

21h – 22h – Thiago Gomes – Feijoada do mangue ao mar 

24.11 Sábado – Ceia Natalina (divulgação da oficina) 

19h – 22h – Simulação de Jantar Ceia para 4 pessoas. Marília, Beth e Juliana 

(A ideia é que possamos sortear para quatro pessoas, a experiência de um 

jantar, sendo realizado e servido ao vivo, durante o evento). 

ATRAÇÕES MUSICAIS 

22.11 – 19h às 22h – Show de Ana Tomaz e banda (MPB) 

23.11 18hàs 21h – Daniela Fernandes e Gustavo Monte (MPB jazz e bossa 

nova) 
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21h a 0h – Yrahn Barreto 

24.11 

18h às 21h – Chico Bethoven e Regional Choro do Elefante 

21h a 0h – Larissa Costa (samba e choro) 

Seminário Técnico de Gastronomia 

DIA 22.11 

19h às 19h50: “Gastronomia e identidade cultural” com Adriana Lucena 

O ato de comer é inerente à condição humana. O habitat natural de cada 

povo determinou, desde sempre, o seu perfil alimentar. Simbolicamente, a 

tradição, os costumes, o saber-fazer de cada povo caracterizam sua cultura. 

E o alimento é a peça central. É nessa linha de pensamento que a 

pesquisadora e cozinheira Adriana Lucena abordará o tema. Adriana é 

pesquisadora e cozinheira. Também é proprietária do sítio Aroeira, lugar de 

referência no cultivo de pimentas e criação da abelha nativa Jandaíra, além 

de ativista do movimento mundial Terra Madre, que luta por uma gastronomia 

que valorize toda a cadeia produtiva de seu lugar de origem. 

20hs às 20h45 – “Cervejaria artesanal e mercado cervejeiro potiguar” por 

Fábio DeSilva 

Fábio DeSilva é publicitário de formação, professor de cinema / audiovisual, 

cineasta e produtor de cerveja. Atua no audiovisual há quase 30 anos como 

produtor, roteirista e diretor, é sócio da produtora de audiovisual SetBox 

Filmes e proprietário da Perversa Brassaria, cervejaria artesanal que fabrica 

as cervejas Perversa. A perversa é uma das primeiras cervejas artesanais a 

ser produzida no Estado, desde 2010. 

DIA 23.11 

19h às 19h50 – “Tendências dos queijos artesanais do RN”, por Raoni 

Carbogim 

Laticinista e consultor, iniciou a carreira no setor de leite e derivado no ano de 

2003, produzindo queijo de coalho na queijeira da família “Donna Marcia”. Em 

sua formação constam cursos no Instituto de Laticínios Cândido Tostes em 

Juiz de Fora/MG que é referência em leite e derivados na América Latina e 

no Laticínio Cruzília em Cruzília/MG, especializado em queijos finos de alta 

qualidade. Mas a realidade da queijaria sertaneja ele viveu por experiência.  
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Após cinco anos de secas prolongadas e escassez de matéria prima, a 

queijeira fechou em 2013. Nesse período, atuou como professor na unidade 

móvel de laticínios do SENAI/RN, no IFRN Currais Novos/RN, atualmente 

presta consultorias para empresas e produtores artesanais. Nesta palestra, o 

queijeiro abordará a tendência dos queijos artesanais no RN, com o resgate 

das tecnologias dos queijos de coalho e de manteiga, as legislações dos 

queijos artesanais, desenvolvimento de queijos que valorize o nosso Terroir, 

para sustentabilidade da cadeia leiteira e produtor artesanal, identidade do 

produto, qualidade e segurança alimentar e classificação dos queijos. 

20h “O vegano na gastronomia contemporânea”, por Deborah Sá 

Deborah Sá é nutricionista e pós-graduada em nutrição clínica funcional, 

além de ter concluído também o curso de cozinheira profissional e 

aromaterapia, pós-graduanda em Terapia Vibracional Quântica, além de uma 

pioneira como EcoChef proprietária da Cozinha Ecológica e professora de 

pós-graduação na cátedra de gastronomia funcional, inserida no curso de 

nutrição. Ministra cursos e é palestrante em todo Brasil. Deborah 

desenvolveu há cinco anos um trabalho voltado a gastronomia vegana e 

funcional, na qual toda a linha de produção tenta respeitar ao máximo a 

sazonalidade dos alimentos, bem como o pequeno produtor local. Hoje, tem 

uma linha inteira de produtos baseados em insumos veganos e saudáveis, 

priorizando o sabor, apresentação e textura. 

DIA 24.11 

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

Gabriela Sales é gastrônoma e atua como chef de cozinha, consultora e 

pesquisadora desde 2010 e como professora de gastronomia de 2014 até o 

momento. Participou como convidada em diversos festivais gastronômicos 

locais, regionais e nacionais e como pesquisadora, colaborou em publicações 

nacionais, como o livro Expedição Brasil Gastronômico, dos autores Guta 

Chaves, Dolores Freixa e Rodrigo Ferraz e também com o recente livro da 

jornalista Roberta Malta Saldanha, Culinária Brasileira, Muito Prazer! Morou 

em Granada, Espanha, onde teve a oportunidade de trabalhar em eventos e 

preparar um menu degustação autoral no Restaurante Huerto de Juan 

Rannas (2011). Participou como jurado representando o Rio Grande do Norte 

no programa Master Chef em 2016 e foi consultora do programa na edição 

2017. 

Também no ano de 2016, conquistou medalha de prata na etapa nacional da 

Laureat Culinary Cup. 
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20h – “A alquimia dos Azeites e Temperos”, por Sérgio Motta 

Engenheiro Eletricista pela UFRN, MBA em gestão de negócios e marketing 

para executivos pela FGV, Doutor em tecnologia de alimentos pela Massey 

University da Nova Zelândia e pesquisador das funcionalidades das ervas, 

especiarias e azeites, com mais de 30 anos de experiência em empresas 

nacionais e multinacionais dos segmentos industrial e de serviços, foi 

coordenador nacional do programa alimentos seguros por 7 anos, atualmente 

é diretor industrial da Kori Brasil. Nesta palestra, ele abordará o universo das 

ervas e temperos que são a base dos sabores do mundo; as suas funções 

fitoterápicas; Cuidados ao comprar, armazenar e usar seus temperos; azeite 

de oliva – o segredo revelado; A oliveira e a olivicola; Azeitonas de mesa e 

para fazer azeite; Entendendo o rótulo do azeite – o segredo revelado; 

Cozinhando com azeite de oliva; Fraudes e outros problemas; e azeite de 

oliva extra virgem Premium KORU. 
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 Com o apoio da Prefeitura, Natal Fest Gourmet começa quinta 

(22) no terminal de passageiros do porto 

 

Um dos cenários naturais e culturais mais importantes de Natal, o rio Potengi é 

um lugar convidativo para se desfrutar, conhecer e debater as novidades da 

gastronomia potiguar. A oportunidade será no Natal Fest Gourmet, realizado no 

Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal (TMP), nos dias 22, 23 e 24 

de novembro, das 18h a 0h, com acesso pela rua Chile, Ribeira. A segunda edição 

do festival terá acesso gratuito para o público e promete transformar Natal na 

capital gastronômica do Nordeste durante o período, oferecendo cursos, 

seminários, oficinas, feira gastronômica, espaço de restaurantes e atrações 

culturais. 

  

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

patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma 

Maranhão de Incentivos Culturais. Também contará com ações de entidades 

parceiras de grande atuação na formação do mercado profissional gastronômico 

do Rio Grande do Norte, como o SENAC-RN, que participa com as oficinas da 

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

setor de panificação com sua unidade móvel, o SESI aborda o reaproveitamento 

alimentar (Cozinha Brasil). O SESC 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, CrooksCookie e Subway. Para a criançada, o Natal Fest  



 

CONTINUAÇÃO 

 

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

Divirta Kids, que oferece atividades criativas e monitores experientes. 

  

A cada noite haverá atrações musicais de MPB, bossa nova, samba e choro. Na 

quinta-feira (22) tem Ana Tomaz das 19h às 22h. Na sexta-feira, das 18h às 21h, 

se apresentam Daniela Fernandes e Gustavo Monte em um passeio pela 

tropicália, jazz e bossa nova. Em seguida, das 21h a 0h, será a vez de Yrahn 

Barreto mostrar sua música e poesia da MPB setentista. No sábado, das 18h às 

21h, se apresentam Chico Bethoven e Regional Choro do Elefante em uma 

viagem pelas raízes da música brasileira, do choro, ao maxixes e valsas. O 

encerramento terá sambinhas e choros de Larissa Costa, a partir das 21h. 

  

OFICINAS 

  

A programação contará com feirinha de produtos gastronômicos e diversas 

oficinas e minicursos. O SENAI apresenta duas ações em sua unidade móvel de 

panificação: o “Mini Curso de Pão sem glúten”, no dia 23, nos horários das 19 às 

21h e 21h15 às 23h15. E “Mini Curso de Fabricação de Brownie”, dia 24, das 19h 

às 21h e 21h15 às 23h15. Vale lembrar que a recomendação para acessar as 

dependências da padaria móvel é não vestir-se com mini-blusa, mini-saia, top, 

bermudas, short, camisa regata e sandália. A Arena SENAC de Gastronomia 

também vai oferecer oficinas para o público todas as noites. Com apresentação 

de Thiago Gomes, as oficinas tem início no dia 22 com a oficina infantil 

‘Brigadeiro Gourmet’ (por Juliana Tosta) e sorteios de livros e do jantar natalino. 

A ideia é que realizar uma experiência de uma ceia servida ao vivo, durante o 

evento para as quatro pessoas contempladas no sorteio. Logo após a 

apresentação desse portfólio tem a oficina de Paulo Arsand, ‘Hambúrguer’, e logo 

após a chef Stella Albuquerque, vencedora do concurso de gastronomia do ano 

passado, falará sobre ‘Case de Sucesso’. 

  

Na sexta-feira, a partir das 18h tem Paulo Arsand com ‘oficina infantil Cupcakes’. 

Na sequência Nito Avelar com ‘Cozinha Restaurante Navarro’, Rodrigo Santana 

preparando o ‘Cozido Gourmet’ e Thiago Gomes com a ‘Feijoada do mangue ao 

mar’. No Sábado tem a apresentação da oficina Ceia 19h às 22h, com a 

simulação de jantar para 4 pessoas, realizado por Marília, Beth e Juliana, chefs do 

Senac. 
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PALESTRAS ESPECIAIS 

  

Idealizado pelo Natal Fest Gourmet, O I Seminário Técnico de Gastronomia trará 

palestrantes de referência em seus segmentos gastronômicos para falar sobre as 

novidades no setor. Na quinta-feira (22) a abertura será com o tema 

“Gastronomia e Identidade Cultural” pela 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”. Na sexta-feira (23), o Seminário será aberto às 19h pelo 

laticinista Raoni Carbogim, 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 

  

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. Para o idealizador do evento, 

Habib Chalita, 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”. O produtor destaca ainda o acesso livre 

para o público, sem cobrança de ingresso. 
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SERVIÇO 

I Natal Fest Gourmet |A Dias 22, 23 e 24 de novembro, nas novas instalações do 

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

  

Acesso gratuito. 

  

MINI CURSOS – Unidade móvel de panificação SENAI 

  

Mini Curso de Pão sem glúten - 19h às 21h e 21h15 às 23h15. 

Observação: Não será permitido o acesso as dependências do curso de pessoas 

usando mini blusa, mini saia, top's, bermudas, short's, camisa regata e sandália. 

Pré-requisito: Idade a partir de 18 anos 

  

Mini Curso de Fabricação de Brownie – 19h às 21h e 21h15 às 23h15 

  

ARENA SENAC DE GASTRONOMIA 

Apresentação: Thiago Gomes 

22.11 Quinta-feira 

18h – 19h – oficina infantil Brigadeiro Gourmet (Juliana Tosta) 

19h – 20h – Sorteios de livros, jantar natalino e divulgação do portfólio do 

segmento 

20h – 21h – Paulo Arsand – Hambúrguer 

21h – 22h – Stella Albuquerque – Case de Sucesso 

  

23.11 Sexta-feira 

18h – 19h – Paulo Arsand - oficina infantil Cupcakes 

19h – 20h – Nito Avelar – Cozinha Restaurante Navarro 

20h – 21h – Rodrigo Santana – Cozido Gourmet 

21h – 22h – Thiago Gomes – Feijoada do mangue ao mar 

  

24.11 Sábado – Ceia Natalina (divulgação da oficina) 

19h – 22h – Simulação de Jantar Ceia para 4 pessoas. Marília, Beth e Juliana 
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(A ideia é que possamos sortear para quatro pessoas, a experiência de um jantar, 

sendo realizado e servido ao vivo, durante o evento). 

  

  

ATRAÇÕES MUSICAIS 

22.11 - 19h às 22h - Show de Ana Tomaz e banda (MPB) 

23.11 18hàs 21h - Daniela Fernandes e Gustavo Monte (MPB jazz e bossa nova) 

21h a 0h - Yrahn Barreto 

  

24.11 

18h às 21h - Chico Bethoven e Regional Choro do Elefante 

21h a 0h - Larissa Costa (samba e choro) 

  

Seminário Técnico de Gastronomia 

  

DIA 22.11 

19h às 19h50: “Gastronomia e identidade cultural” com Adriana Lucena 

O ato de comer é inerente à condição humana. O habitat natural de cada povo 

determinou, desde sempre, o seu perfil alimentar. Simbolicamente, a tradição, os 

costumes, o saber-fazer de cada povo caracterizam sua cultura. E o alimento é a 

peça central. É nessa linha de pensamento que a pesquisadora e cozinheira 

Adriana Lucena abordará o tema. Adriana é pesquisadora e cozinheira. Também é 

proprietária do sítio Aroeira, lugar de referência no cultivo de pimentas e criação 

da abelha nativa Jandaíra, além de ativista do movimento mundial Terra Madre, 

que luta por uma gastronomia que valorize toda a cadeia produtiva de seu lugar 

de origem. 

  

20hs às 20h45 – “Cervejaria artesanal e mercado cervejeiro potiguar” por 

Fábio DeSilva 

Fábio DeSilva é publicitário de formação, professor de cinema / audiovisual, 

cineasta e produtor de cerveja. Atua no audiovisual há quase 30 anos como 

produtor, roteirista e diretor, é sócio da produtora de audiovisual SetBox Filmes e 

proprietário da Perversa Brassaria, cervejaria artesanal que fabrica as cervejas 

Perversa. A perversa é uma das primeiras cervejas artesanais a ser produzida no 

Estado, desde 2010. 
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DIA 23.11 

19h às 19h50 - “Tendências dos queijos artesanais do RN”, por Raoni 

Carbogim 

Laticinista e consultor, iniciou a carreira no setor de leite e derivado no ano de 

2003, produzindo queijo de coalho na queijeira da família "Donna Marcia”. Em 

sua formação constam cursos no Instituto de Laticínios Cândido Tostes em Juiz 

de Fora/MG que é referência em leite e derivados na América Latina e no Laticínio 

Cruzília em Cruzília/MG, especializado em queijos finos de alta qualidade. Mas a 

realidade da queijaria sertaneja ele viveu por experiência. Após cinco anos de 

secas prolongadas e escassez de matéria prima, a queijeira fechou em 2013. 

Nesse período, atuou como professor na unidade móvel de laticínios do 

SENAI/RN, no IFRN Currais Novos/RN, atualmente presta consultorias para 

empresas e produtores artesanais. Nesta palestra, o queijeiro abordará a 

tendência dos queijos artesanais no RN, com o resgate das tecnologias dos 

queijos de coalho e de manteiga, as legislações dos queijos artesanais, 

desenvolvimento de queijos que valorize o nosso Terroir, para sustentabilidade da 

cadeia leiteira e produtor artesanal, identidade do produto, qualidade e segurança 

alimentar e classificação dos queijos. 

  

20h “O vegano na gastronomia contemporânea”, por Deborah Sá 

Deborah Sá é nutricionista e pós-graduada em nutrição clínica funcional, além de 

ter concluído também o curso de cozinheira profissional e aromaterapia, pós-

graduanda em Terapia Vibracional Quântica, além de uma pioneira como EcoChef 

proprietária da Cozinha Ecológica e professora de pós-graduação na cátedra de 

gastronomia funcional, inserida no curso de nutrição. Ministra cursos e é 

palestrante em todo Brasil. Deborah desenvolveu há cinco anos um trabalho 

voltado a gastronomia vegana e funcional, na qual toda a linha de produção tenta 

respeitar ao máximo a sazonalidade dos alimentos, bem como o pequeno 

produtor local. Hoje, tem uma linha inteira de produtos baseados em insumos 

veganos e saudáveis, priorizando o sabor, apresentação e textura. 

  

DIA 24.11 

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

Gabriela Sales é gastrônoma e atua como chef de cozinha, consultora e 

pesquisadora desde 2010 e como professora de gastronomia de 2014 até o 

momento. Participou como convidada em diversos festivais gastronômicos locais, 

regionais e nacionais e como pesquisadora, colaborou em publicações nacionais, 

como o livro Expedição Brasil Gastronômico, dos autores Guta Chaves, Dolores  
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Freixa e Rodrigo Ferraz e também com o recente livro da jornalista Roberta Malta 

Saldanha, Culinária Brasileira, Muito Prazer! Morou em Granada, Espanha, onde 

teve a oportunidade de trabalhar em eventos e preparar um menu degustação 

autoral no Restaurante Huerto de Juan Rannas (2011). Participou como jurado 

representando o Rio Grande do Norte no programa Master Chef em 2016 e foi 

consultora do programa na edição 2017. 

Também no ano de 2016, conquistou medalha de prata na etapa nacional da 

Laureat Culinary Cup. 

  

20h – “A alquimia dos Azeites e Temperos”, por Sérgio Motta 

Engenheiro Eletricista pela UFRN, MBA em gestão de negócios e marketing para 

executivos pela FGV, Doutor em tecnologia de alimentos pela Massey University 

da Nova Zelândia e pesquisador das funcionalidades das ervas, especiarias e 

azeites, com mais de 30 anos de experiência em empresas nacionais e 

multinacionais dos segmentos industrial e de serviços, foi coordenador nacional 

do programa alimentos seguros por 7 anos, atualmente é diretor industrial da 

Kori Brasil. Nesta palestra, ele abordará o universo das ervas e temperos que são 

a base dos sabores do mundo; as suas funções fitoterápicas; Cuidados ao 

comprar, armazenar e usar seus temperos; azeite de oliva - o segredo revelado; 

A oliveira e a olivicola; Azeitonas de mesa e para fazer azeite; Entendendo o 

rótulo do azeite - o segredo revelado; Cozinhando com azeite de oliva; Fraudes e 

outros problemas; e azeite de oliva extra virgem Premium KORU. 
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Natal Fest Gourmet começa quinta-
feira (22) no Terminal de Passageiros 
do Porto de Natal 
Um dos cenários naturais e culturais mais importantes de Natal, o rio Potengi é 
um lugar convidativo para se desfrutar, conhecer e debater as novidades da 
gastronomia potiguar. A oportunidade será no Natal Fest Gourmet, realizado no 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal (TMP), nos dias 22, 23 e 24 
de novembro, das 18h a 0h, com acesso pela rua Chile, Ribeira. 

A segunda edição do festival terá acesso gratuito para o público e promete 
transformar Natal na capital gastronômica do Nordeste durante o período, 
oferecendo cursos, seminários, oficinas, feira gastronômica, espaço de 
restaurantes e atrações culturais. 

Inserido no calendário do Natal em Natal, o Natal Fest Gourmet contará com 
patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma 
Maranhão de Incentivos Culturais. Também contará com ações de entidades 
parceiras de grande atuação na formação do mercado profissional gastronômico 
do Rio Grande do Norte, como o SENAC-RN, que participa com as oficinas da 
Arena Senac de Gastronomia. O SENAI terá espaço para mostrar ao público seu 
setor de panificação com sua unidade móvel, o SESI aborda o reaproveitamento 
alimentar (Cozinha Brasil). O SESC 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, CrooksCookie e Subway. 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. 

A cada noite haverá atrações musicais de MPB, bossa nova, samba e choro. Na 
quinta-feira (22) tem Ana Tomaz das 19h às 22h. Na sexta-feira, das 18h às 21h, 
se apresentam Daniela Fernandes e Gustavo Monte em um passeio pela 
tropicália, jazz e bossa nova. Em seguida, das 21h a 0h, será a vez de Yrahn 
Barreto mostrar sua música e poesia da MPB setentista. No sábado, das 18h às 
21h, se apresentam Chico Bethoven e Regional Choro do Elefante em uma 
viagem pelas raízes da música brasileira, do choro, ao maxixes e valsas. O 
encerramento terá sambinhas e choros de Larissa Costa, a partir das 21h. 
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Roberta Sá no Ribeira Boêmia 
Por Raul Saraiva 

 
O Ribeira Boêmia chega à sua edição de fim de ano no Terminal Marítimo de 

Passageiros de Natal, na Ribeira. Para celebrar, a convidada especial da última roda 

de samba do ano é a cantora Roberta Sá, com a participação de João Cavalcanti. 

Serviço: 

Evento: Ribeira Boêmia 

Atrações: Roberta Sá, João Cavalcanti e Quarteto Linha 

Data: 8 de dezembro 

Ingressos: A partir de R$ 180,00 inteira e R$ 90,00 meia entrada + 1kg de alimento 

não perecível. 

Vendas: Le Postiche Midway, Sublime Turismo e pelo site outgo.com.br 
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Governo instala comissão para 
cumprir metas da ONU de 
sustentabilidade 

A finalidade é debater ações e projetos para o cumprimento dos 17 objetivos 
definidos pela Organização das Nações Unidas 

José Aldenir / Agora RN 
Redação 

  

O Governo do Estado realiza nesta terça-feira, 20, a instalação da Comissão 
Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que terá a 
finalidade de debater ações e projetos para o cumprimento dos 17 objetivos 
definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), através da Agenda 
2030, no Rio Grande do Norte. O evento ocorrerá no auditório da 
Governadoria, às 15h, e também promoverá a posse dos integrantes da 
comissão, e palestra do coordenador do Escritório do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Salvador (BA), Frederico 
Lacerda. 

A Comissão Estadual da ODS é coordenada pelo Gabinete Civil do RN e conta 
com representantes de diversas Secretarias de Estado, das Universidades 
Federal e do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN e UERN), do Tribunal de 
Justiça e Assembleia Legislativa, da Federação dos Municípios do RN  
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(FEMURN), das entidades do setor produtivo FIERN e FECOMÉRCIO, além 
de três instituições da sociedade civil que foram selecionados através de edital 
público: Instituto Brasileiro de Habitação de Interesse Social – IBRHIS; 
Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Rio Grande do Norte – GACC; 
Núcleo de Meio Ambiente Renovável – NUMAR. 

Presença do PNUD 

O Coordenador do Escritório do PNUD em Salvador, Frederico Lacerda, 
estará presente na primeira reunião da comissão estadual da ODS como 
palestrante sobre o tema. Frederico tem nacionalidade portuguesa e brasileira 
e atua há 12 anos no Programa da ONU. Graduado em Antropologia Social e 
Estudos do Desenvolvimento, com mestrado em Administração, Frederico 
Lacerda é responsável pela carteira de projetos do Escritório do PNUD na 
capital baiana, cuja cooperação abrange os Estados da região nordeste do país 
em áreas diversas como desenvolvimento rural, urbano, econômico e social. 

Agenda 2030 

As 17 Ações que compõe os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram 
definidas em 2015, e são alinhados com 169 metas estabelecidos pela ONU, 
envolvendo temáticas diversificadas, como erradicação da pobreza, segurança 
alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das 
desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção 
e de consumo, mudanças climáticas, sustentabilidade nos centros urbanos, 
proteção dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico 
inclusivo, infraestrutura e industrialização, governança, e meios de 
implementação. 
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Prefeito Álvaro Dias participa do seminário Motores do 

Desenvolvimento do RN 

O prefeito Álvaro Dias participou na manhã desta segunda-feira (19) na Federação da 

Indústria do Rio Grande do Norte - FIERN, da 36ª edição do seminário Motores do 

Desenvolvimento. O evento contou com o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho 

como convidado especial com o tema: “Caminhos do Brasil e do RN na gestão 

pública”. 

O seminário foi aberto pelo presidente da FIERN, Amaro Sales de Araújo, que 

chamou a atenção para a grave crise no Estado. “Estamos propondo, através do 

programa Mais RN uma série de metas para que o RN possa se desenvolver e sair 

desta crise que não tem precedentes. O Brasil não é para amadores, precisamos nos 

unir num pacto”, explicou. 

Na sequência, o governador paraibano Ricardo Coutinho iniciou a palestra 

apresentando os números que encontrou no Estado ao assumir, falou sobre os ajustes 

que implementou e repassou os resultados obtidos na gestão. “Cada experiência é 

aplicada de acordo com as condições. Não temos uma fórmula pronta. As ações 

precisam ser aplicadas de forma diferente para cada situação, apesar de 

reconhecermos as semelhanças entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte”, analisou o 

palestrante. 

Após o governador da Paraíba foi a vez da governadora eleita do RN, Fátima Bezerra 

palestrar. A futura gestora do Estado falou em organizar um pacto com a sociedade, 

incluindo os poderes legislativo e judiciário para tentar resolver a crise financeira e 

fiscal em solo potiguar. 
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O encerramento do Seminário foi feito com a palestra do jornalista, sociólogo, 

professor e cientista político William Waak. 

Para o prefeito Álvaro Dias, eventos como o Motores são fundamentais para o Estado. 

“As propostas, os debates esmiuçados tornam-se mais fáceis de serem compreendidas 

por todos e por tanto tem um valor imensurável”, comentou. 

O seminário Motores do Desenvolvimento é uma realização do jornal Tribuna do 

Norte, em parceria com o Sistema Fecomércio/RN, Sistema Fiern, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Ministério Público Estadual e RG7. 
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