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Presidente Marcelo Queiroz faz entrega 

dos óculos do Ver para Aprender 

 
EXECUTADO NO RN DESDE 2005, O PROJETO JÁ BENEFICIOU 4.360 PESSOAS EM 12 

CIDADES 

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, fez a entrega oficial dos 340 

pares de óculos de grau da edição 2018 do Projeto Ver para Aprender, executado pelo 

Sesc desde 2005. Apenas este ano foram investidos mais de R$ 36 mil na iniciativa, 

recursos dos empresários do comércio e dos serviços do RN. 

A entrega aconteceu na tarde desta segunda-feira, 26, no Sesc Cidade Alta, e contou 

também com a presença dos diretores do Sesc, Fernando Virgilio (Regional); 

Alexandra Câmara (Administrativo-financeira); e Ilsa Galvão (de Programas Sociais), 

além de parte das 200 famílias atendidas pelo Sesc Cidadão Ponta Negra. 

“Cada um dos beneficiados sairá daqui, tenho certeza, ainda mais feliz com o trabalho 

do Sesc e do Sistema Fecomércio. Saberá que pode contar conosco, e nós ficaremos 

ainda mais felizes por podermos lhes proporcionar estas oportunidades. Espero que 

todos gostem dos óculos que ganharam hoje e que, acima de tudo, usem com saúde e 

sabedoria. Eles podem ser um importante instrumento para que vocês mudem suas 

próprias vidas”, disse o presidente Marcelo Queiroz. 
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Em seu 13º ano, o Projeto Ver Para Aprender, está beneficiando alunos dos projetos 

educacionais do Sesc e de escolas municipais de Assú, Caicó, Macaíba, Mossoró e 

Natal. Os 39 alunos dos Sesc Cidadão Ponta Negra receberam os óculos na tarde de 

hoje. A entrega dos óculos das outras cidades acontecerá nas seguintes datas: Assú 

(13.12); Caicó (7.12); Macaíba (30.11); e Mossoró (19.12). Ao todo já foram 

distribuídos, em 12 municípios potiguares, 4.360 pares de óculos. 

E os beneficiados do Sesc Cidadão Ponta Negra tiveram uma tarde diferente. Eles 

conheceram o funcionamento da unidade do Sesc Cidade Alta, participaram de 

atividades como contação de histórias e exibição de curtas, e ainda assistiram a uma 

apresentação da Orquestra de Cordas do Sesc Cidadão e da turma do karatê. 

O estudante Marcos Antonio Oliveira da Silva, de 8 anos, que foi ao Sesc Cidade Alta 

acompanhado da mãe, a dona de casa Maria Lúcia de Oliveira Costa. “Ele tem uma 

alergia crônica nos olhos, usa cinco colírios por dia, e faz um acompanhamento 

constante com um oftalmologista. Então estes óculos vieram para completar o 

tratamento que ele já faz”, comemorou a dona de casa. 

Desde que foi implantado, o projeto de saúde visual do Sesc, realiza exames 

oftalmológicos preventivos em alunos com objetivo de identificar e evitar distúrbios 

que atrapalhem o aprendizado. É promovido em todo o Brasil e também realiza ações 

de capacitação entre educadores e educandos, a fim de orientá-los quanto à detecção 

de problemas oftálmicos entre estudantes. O Sesc RN é um dos 15 regionais que 

executam o projeto no país. 
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MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA RECEBE SEUS ÓCULOS DAS MÃOS DO 

PRESIDENTE MARCELO QUEIROZ 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 27.11.18 
 

Presidente Marcelo Queiroz faz entrega 

dos óculos do Ver para Aprender 

Projeto já beneficiou 4.360 pessoas em 12 cidades 

Por Redação 

 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, fez a entrega oficial dos 340 

pares de óculos de grau da edição 2018 do Projeto Ver para Aprender, executado pelo 

Sesc desde 2005. Apenas este ano foram investidos mais de R$ 36 mil na iniciativa, 

recursos dos empresários do comércio e dos serviços do RN. 

A entrega aconteceu na tarde desta segunda-feira, 26, no Sesc Cidade Alta, e contou 

também com a presença dos diretores do Sesc, Fernando Virgilio (Regional); 

Alexandra Câmara (Administrativo-financeira); e Ilsa Galvão (de Programas Sociais), 

além de parte das 200 famílias atendidas pelo Sesc Cidadão Ponta Negra. 

“Cada um dos beneficiados sairá daqui, tenho certeza, ainda mais feliz com o trabalho 

do Sesc e do Sistema Fecomércio. Saberá que pode contar conosco, e nós ficaremos 

ainda mais felizes por podermos lhes proporcionar estas oportunidades. Espero que 

todos gostem dos óculos que ganharam hoje e que, acima de tudo, usem com saúde e 

sabedoria. Eles podem ser um importante instrumento para que vocês mudem suas 

próprias vidas”, disse o presidente Marcelo Queiroz. 

Em seu 13º ano, o Projeto Ver Para Aprender, está beneficiando alunos dos projetos 

educacionais do Sesc e de escolas municipais de Assú, Caicó, Macaíba, Mossoró e  
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Natal. Os 39 alunos dos Sesc Cidadão Ponta Negra receberam os óculos na tarde de 

hoje. A entrega dos óculos das outras cidades acontecerá nas seguintes datas: Assú 

(13.12); Caicó (7.12); Macaíba (30.11); e Mossoró (19.12). Ao todo já foram 

distribuídos, em 12 municípios potiguares, 4.360 pares de óculos. 

E os beneficiados do Sesc Cidadão Ponta Negra tiveram uma tarde diferente. Eles 

conheceram o funcionamento da unidade do Sesc Cidade Alta, participaram de 

atividades como contação de histórias e exibição de curtas, e ainda assistiram a uma 

apresentação da Orquestra de Cordas do Sesc Cidadão e da turma do karatê. 

O estudante Marcos Antonio Oliveira da Silva, de 8 anos, que foi ao Sesc Cidade Alta 

acompanhado da mãe, a dona de casa Maria Lúcia de Oliveira Costa. “Ele tem uma 

alergia crônica nos olhos, usa cinco colírios por dia, e faz um acompanhamento 

constante com um oftalmologista. Então estes óculos vieram para completar o 

tratamento que ele já faz”, comemorou a dona de casa. 

Desde que foi implantado, o projeto de saúde visual do Sesc, realiza exames 

oftalmológicos preventivos em alunos com objetivo de identificar e evitar distúrbios 

que atrapalhem o aprendizado. É promovido em todo o Brasil e também realiza ações 

de capacitação entre educadores e educandos, a fim de orientá-los quanto à detecção 

de problemas oftálmicos entre estudantes. O Sesc RN é um dos 15 regionais que 

executam o projeto no país. 
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Presidente da Fecomércio/RN faz 
entrega de óculos em projeto Ver 
para Aprender 

 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, fez a entrega oficial dos 340 
pares de óculos de grau da edição 2018 do Projeto Ver para Aprender, executado pelo 
Sesc desde 2005. Apenas este ano foram investidos mais de R$ 36 mil na iniciativa, 
recursos dos empresários do comércio e dos serviços do RN. 
  
A entrega aconteceu na tarde desta segunda-feira, 26, no Sesc Cidade Alta, e contou 
também com a presença dos diretores do Sesc, Fernando Virgilio (Regional); Alexandra 
Câmara (Administrativo-financeira); e Ilsa Galvão (de Programas Sociais), além de parte 
das 200 famílias atendidas pelo Sesc Cidadão Ponta Negra. 
  
“Cada um dos beneficiados sairá daqui, tenho certeza, ainda mais feliz com o trabalho 
do Sesc e do Sistema Fecomércio. Saberá que pode contar conosco, e nós ficaremos 
ainda mais felizes por podermos lhes proporcionar estas oportunidades. Espero que 
todos gostem dos óculos que ganharam hoje e que, acima de tudo, usem com saúde e 
sabedoria. Eles podem ser um importante instrumento para que vocês mudem suas 
próprias vidas”, disse o presidente Marcelo Queiroz. 
  
Em seu 13º ano, o Projeto Ver Para Aprender, está beneficiando alunos dos projetos 
educacionais do Sesc e de escolas municipais de Assú, Caicó, Macaíba, Mossoró e 
Natal. Os 39 alunos dos Sesc Cidadão Ponta Negra receberam os óculos na tarde de 
hoje. A entrega dos óculos das outras cidades acontecerá nas seguintes datas: Assú 
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(13.12); Caicó (7.12); Macaíba (30.11); e Mossoró (19.12). Ao todo já foram distribuídos, 
em 12 municípios potiguares, 4.360 pares de óculos. 
  
E os beneficiados do Sesc Cidadão Ponta Negra tiveram uma tarde diferente. Eles 
conheceram o funcionamento da unidade do Sesc Cidade Alta, participaram de 
atividades como contação de histórias e exibição de curtas, e ainda assistiram a uma 
apresentação da Orquestra de Cordas do Sesc Cidadão e da turma do karatê. 
  
O estudante Marcos Antonio Oliveira da Silva, de 8 anos, que foi ao Sesc Cidade Alta 
acompanhado da mãe, a dona de casa Maria Lúcia de Oliveira Costa. “Ele tem uma 
alergia crônica nos olhos, usa cinco colírios por dia, e faz um acompanhamento 
constante com um oftalmologista. Então estes óculos vieram para completar o 
tratamento que ele já faz”, comemorou a dona de casa. 
  
Desde que foi implantado, o projeto de saúde visual do Sesc, realiza exames 
oftalmológicos preventivos em alunos com objetivo de identificar e evitar distúrbios que 
atrapalhem o aprendizado. É promovido em todo o Brasil e também realiza ações de 
capacitação entre educadores e educandos, a fim de orientá-los quanto à detecção de 
problemas oftálmicos entre estudantes. O Sesc RN é um dos 15 regionais que executam 
o projeto no país. 
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Potiguar disputará vaga para representar o 

Brasil na olimpíada mundial de profissões 

 
GUSTAVO ALMEIDA VAI CONCORRER À VAGA, APÓS TER OBTIDO A MEDALHA DE 

PRATA NAS COMPETIÇÕES SENAC DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2018 

O potiguar Gustavo Almeida, estudante do Senac RN na ocupação Serviço de 

Restaurante, vai disputar uma vaga para representar o Brasil na olimpíada mundial de 

profissões, a Worldskills. O evento será realizado na Rússia, em agosto de 2019, 

reunindo jovens de todos os continentes. 

Ele foi habilitado para concorrer à vaga, após ter obtido a medalha de prata nas 

Competições Senac de Educação Profissional 2018, realizadas entre os dias 20 e 23 

deste mês, no Espírito Santo. Agora, Gustavo concorrerá com o baiano Lucas dos 

Santos, que foi ouro no torneio nacional. 

Os estudantes iniciam uma intensa jornada de treinamentos até a seletiva final, que 

ocorrerá em março do ano que vem.  

Para o norte-rio-grandense, o momento é de comemoração. “A competição foi 

desafiadora e com provas muito bem elaboradas. Foi uma oportunidade única, pois 

pude colocar em prática tudo o que aprendi ao longo de oito meses de preparação.  
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Estou muito feliz com o resultado, mas permaneço focado para a próxima seletiva”, 

afirmou. 

O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que as Competições 

buscam refletir as competências e os atributos dos alunos, desafiando-os a resolver 

situações de trabalho específicas de sua área de atuação. “Esta iniciativa também 

estimula o participante a adquirir maior comprometimento com a qualidade do seu 

trabalho e, ainda, desenvolver uma visão ampla e consciente da atuação profissional. 

Saímos da competição com a certeza do dever cumprido”, afirmou. 

Além da medalha de prata, o Senac RN também garantiu uma medalha de Excelência, 

pelo desempenho do estudante Lucas Araújo, na ocupação Cozinha. Os alunos foram 

acompanhados pelos experts da instituição, Ângelo Medeiros (Cozinha) e Eliane 

Soares (Serviço de Restaurante). 
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Potiguar disputará vaga para representar 

Brasil na olimpíada mundial de profissões 

O evento será realizado na Rússia, em agosto de 2019, reunindo jovens de todos os 

continentes. 

Por Redação 

 
FOTO: REPRODUÇÃO 

O potiguar Gustavo Almeida, estudante do Senac RN na ocupação Serviço de 

Restaurante, vai disputar uma vaga para representar o Brasil na olimpíada mundial de 

profissões, a Worldskills. O evento será realizado na Rússia, em agosto de 2019, 

reunindo jovens de todos os continentes. 

Ele foi habilitado para concorrer à vaga, após ter obtido a medalha de prata nas 

Competições Senac de Educação Profissional 2018, realizadas entre os dias 20 e 23 

deste mês, no Espírito Santo. Agora, Gustavo concorrerá com o baiano Lucas dos 

Santos, que foi ouro no torneio nacional. 

Os estudantes iniciam uma intensa jornada de treinamentos até a seletiva final, que 

ocorrerá em março do ano que vem. 

Para o norte-rio-grandense, o momento é de comemoração. “A competição foi 

desafiadora e com provas muito bem elaboradas. Foi uma oportunidade única, pois 

pude colocar em prática tudo o que aprendi ao longo de oito meses de preparação.  
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Estou muito feliz com o resultado, mas permaneço focado para a próxima seletiva”, 

afirmou. 

O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que as Competições 

buscam refletir as competências e os atributos dos alunos, desafiando-os a resolver 

situações de trabalho específicas de sua área de atuação. “Esta iniciativa também 

estimula o participante a adquirir maior comprometimento com a qualidade do seu 

trabalho e, ainda, desenvolver uma visão ampla e consciente da atuação profissional. 

Saímos da competição com a certeza do dever cumprido”, afirmou. 

Além da medalha de prata, o Senac RN também garantiu uma medalha de Excelência, 

pelo desempenho do estudante Lucas Araújo, na ocupação Cozinha. Os alunos foram 

acompanhados pelos experts da instituição, Ângelo Medeiros (Cozinha) e Eliane 

Soares (Serviço de Restaurante). 
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Potiguar disputará vaga para representar 
Brasil na olimpíada mundial de profissões. 
 
O potiguar Gustavo Almeida, estudante do Senac RN na ocupação Serviço 
de Restaurante, vai disputar uma vaga para representar o Brasil na olimpíada 
mundial de profissões, a Worldskills. O evento será realizado na Rússia, em 
agosto de 2019, reunindo jovens de todos os continentes. 
 
Ele foi habilitado para concorrer à vaga, após ter obtido a medalha de prata 
nas Competições Senac de Educação Profissional 2018, realizadas entre os 
dias 20 e 23 deste mês, no Espírito Santo. Agora, Gustavo concorrerá com o 
baiano Lucas dos Santos, que foi ouro no torneio nacional. 
 
Os estudantes iniciam uma intensa jornada de treinamentos até a seletiva 
final, que ocorrerá em março do ano que vem. 
 
Para o norte-rio-grandense, o momento é de comemoração. “A competição 
foi desafiadora e com provas muito bem elaboradas. Foi uma oportunidade 
única, pois pude colocar em prática tudo o que aprendi ao longo de oito 
meses de preparação. Estou muito feliz com o resultado, mas permaneço 
focado para a próxima seletiva”, afirmou. 
 
O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que as 
Competições buscam refletir as competências e os atributos dos alunos, 
desafiando-os a resolver situações de trabalho específicas de sua área de 
atuação. “Esta iniciativa também estimula o participante a adquirir maior 
comprometimento com a qualidade do seu trabalho e, ainda, desenvolver 
uma visão ampla e consciente da atuação profissional. Saímos da 
competição com a certeza do dever cumprido”, afirmou. 
 
Além da medalha de prata, o Senac RN também garantiu uma medalha de 
Excelência, pelo desempenho do estudante Lucas Araújo, na ocupação 
Cozinha. Os alunos foram acompanhados pelos experts da instituição, 
Ângelo Medeiros (Cozinha) e Eliane Soares (Serviço de Restaurante) 
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Potiguar disputa vaga para 
representar o Brasil na Olimpíada 
Mundial de Profissões 

Jovem foi habilitado para concorrer à vaga, após ter obtido a medalha de 
prata nas Competições Senac de Educação Profissional 2018, realizadas 
entre os dias 20 e 23 deste mês 

Assessoria de Imprensa 
Estudantes iniciam uma intensa jornada de treinamentos até a seletiva final, que ocorrerá em março do 
ano que vem 

Redação 

O potiguar Gustavo Almeida, estudante do Senac RN na ocupação Serviço de 
Restaurante, vai disputar uma vaga para representar o Brasil na olimpíada 
mundial de profissões, a Worldskills. O evento será realizado na Rússia, em 
agosto de 2019, reunindo jovens de todos os continentes. 

Ele foi habilitado para concorrer à vaga, após ter obtido a medalha de prata 
nas Competições Senac de Educação Profissional 2018, realizadas entre os 
dias 20 e 23 deste mês, no Espírito Santo. Agora, Gustavo concorrerá com o 
baiano Lucas dos Santos, que foi ouro no torneio nacional. 

Os estudantes iniciam uma intensa jornada de treinamentos até a seletiva 
final, que ocorrerá em março do ano que vem. 
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Para o norte-rio-grandense, o momento é de comemoração. “A competição foi 
desafiadora e com provas muito bem elaboradas. Foi uma oportunidade única, 
pois pude colocar em prática tudo o que aprendi ao longo de oito meses de 
preparação. Estou muito feliz com o resultado, mas permaneço focado para a 
próxima seletiva”, afirmou. 

O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que as Competições 
buscam refletir as competências e os atributos dos alunos, desafiando-os a 
resolver situações de trabalho específicas de sua área de atuação. “Esta 
iniciativa também estimula o participante a adquirir maior comprometimento 
com a qualidade do seu trabalho e, ainda, desenvolver uma visão ampla e 
consciente da atuação profissional. Saímos da competição com a certeza do 
dever cumprido”, afirmou. 

Além da medalha de prata, o Senac RN também garantiu uma medalha de 
Excelência, pelo desempenho do estudante Lucas Araújo, na ocupação 
Cozinha. Os alunos foram acompanhados pelos experts da instituição, Ângelo 
Medeiros (Cozinha) e Eliane Soares (Serviço de Restaurante). 
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Aluno do Senac/RN vai disputar vaga 
para representar o Brasil na olimpíada 
mundial de profissões. 

Estudante do Senac, Gustavo Almeida, que atua na ocupação Serviço de 

Restaurante, vai disputar uma vaga para representar o Brasil na olimpíada 

mundial de profissões, a Worldskills. 

O evento será realizado na Rússia, em agosto de 2019, reunindo jovens de 

todos os continentes. 

Gustavo foi habilitado para concorrer à vaga, após ter obtido a medalha de 

prata nas Competições Senac de Educação Profissional 2018, realizadas 

entre os dias 20 e 23 deste mês, no Espírito Santo. 

Gustavo vai concorrer com o baiano Lucas dos Santos, que foi Ouro no 

torneio nacional. 

Os estudantes iniciam uma intensa jornada de treinamentos até a seletiva 

final, que ocorrerá em março do ano que vem. 

“A competição foi desafiadora e com provas muito bem elaboradas. Foi uma 

oportunidade única, pois pude colocar em prática tudo o que aprendi ao longo 

de oito meses de preparação. Estou muito feliz com o resultado, mas 

permaneço focado para a próxima seletiva”, disse Gustavo. 

Além da medalha de prata, o Senac RN também garantiu uma medalha de 

Excelência, pelo desempenho do estudante Lucas Araújo, na ocupação 

Cozinha. Os alunos foram acompanhados pelos experts da instituição, 

Ângelo Medeiros (Cozinha) e Eliane Soares (Serviço de Restaurante). 
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Potiguar disputará vaga para 

representar Brasil na olimpíada 

mundial de profissões 

 

O potiguar Gustavo Almeida, estudante do Senac RN na ocupação Serviço 

de Restaurante, vai disputar uma vaga para representar o Brasil na olimpíada 

mundial de profissões, a Worldskills. O evento será realizado na Rússia, em 

agosto de 2019, reunindo jovens de todos os continentes. 

Ele foi habilitado para concorrer à vaga, após ter obtido a medalha de prata 

nas Competições Senac de Educação Profissional 2018, realizadas entre os 

dias 20 e 23 deste mês, no Espírito Santo. Agora, Gustavo concorrerá com o 

baiano Lucas dos Santos, que foi ouro no torneio nacional. 

Os estudantes iniciam uma intensa jornada de treinamentos até a seletiva 

final, que ocorrerá em março do ano que vem. 
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Para o norte-rio-grandense, o momento é de comemoração. “A competição 

foi desafiadora e com provas muito bem elaboradas. Foi uma oportunidade 

única, pois pude colocar em prática tudo o que aprendi ao longo de oito 

meses de preparação. Estou muito feliz com o resultado, mas permaneço 

focado para a próxima seletiva”, afirmou. 

O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que as 

Competições buscam refletir as competências e os atributos dos alunos, 

desafiando-os a resolver situações de trabalho específicas de sua área de 

atuação. “Esta iniciativa também estimula o participante a adquirir maior 

comprometimento com a qualidade do seu trabalho e, ainda, desenvolver 

uma visão ampla e consciente da atuação profissional. Saímos da 

competição com a certeza do dever cumprido”, afirmou. 

Além da medalha de prata, o Senac RN também garantiu uma medalha de 

Excelência, pelo desempenho do estudante Lucas Araújo, na ocupação 

Cozinha. Os alunos foram acompanhados pelos experts da instituição, 

Ângelo Medeiros (Cozinha) e Eliane Soares (Serviço de Restaurante). 
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Segunda edição do Natal Fest 
Gourmet valoriza gastronomia e 
espaço turístico de Natal 

Terminou em grande estilo a 2ª edição do Natal Fest Gourmet, realizado no último final 

de semana (22 a 24). Mais de três mil pessoas circularam na última noite, dia 24, 

consolidando o festival e também o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal, 

na Ribeira, como grande ponto cultural da capital. 

 

Varanda concorrida de frente para o rio Potengi. Foto Rogério Vital 

O lugar agradável de frente para o rio Potengi, com boa infraestrutura, casou bem com 

um evento voltado para a valorização da gastronomia. Somou-se a isso a entrada 

gratuita e as atividades para todos os públicos – inclusive crianças com espaço infantil. 

Virou uma ótima opção de lazer ao combinar música, comidinhas (algumas pratos 

excelentes!) e conhecimento. 
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Público lotou o salão climatizado para degustar das apresentações musicais 

Com tanta gente circulando e a fim de comer, não era de se surpreender as inevitáveis 

filas que se formaram desde a compra das fichas até a escolha dos pratos nos 

restaurantes. Preços de petiscos variando entre R$8 e R$ 15 e pratos mais robustos 

entre R$ 20 e R$ 30. Formou-se um gargalo em determinadas horas, mas no final todo 

mundo conseguiu comer e beber quando o movimento fluiu ao longo da noite. 
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A Arena Senac teve plateia cheia todas as  noites com sua programação de oficinas e degustações 

Caberá um ajuste para agilizar os pedidos, talvez mais garçons e maquinhas portáveis 

para venda de bebidas e comidas. Outra sugestão seria abrir no último dia pela manhã, 

pois daria para contemplar a paisagem e almoçar em um lugar diferente… 
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Receitas preparadas na oficina da Arena Senac de Gastronomia foram servidas para o público 

O produtor Habib Chalita comentou que a escolha do local foi acertada. “Queremos 

somar forças na valorização da região como potencial gastronômico, cultural e turístico e 

nisso o local é perfeito”. 
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Oficina de brownies encerrou a série de minicursos da Unidade de Panificação do Senai. Excelente a aula de 

pães também na quinta-feira 

Dos pratos que consegui degustar no Natal Fest Gourmet, destaco os excelentes 

assados na parrilla da Cordeiro Chique. O bife ancho com batatas rústicas e 

picantes foi de comer suspirando. Na feirinha de produtos gastronômicos organizada 

pelo festival e convidados do Sebrae, além dos queijos, mel e cervejas artesanais, 

descobri o padeiro D’Vini – em breve falaremos sobre pães artesanais. 
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Vista do terraço para o lugar mais apreciado pelo público: na beira do rio e perto das tendas de restaurantes. 

Pense um lugar agradável! 

A homenagem ao renomado chef Tadeu Lubambo, criador do restaurante Camamo de 

Tibau do Sul, foi um momento especial do evento. Tadeu atualmente reside em Natal e 

está aposentado da cozinha, por conta de sua saúde debilitada. Ele se emocionou ao 

receber a comenda Le Magnifique Chef conferida pelo Natal Fest como reconhecimento 

da contribuição no fomento da gastronomia potiguar, entregue no encerramento das 

oficinas com presença de autoridades e pessoal da gastronomia . 
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Uma homenagem merecida ao chef Tadeu Lubambo. Na foto, o chef recebe a comenda das mãos do prefeito 

Álvaro Dias, com o presidente da Funcarte Dácio Galvão e os produtores Habib Chalita e Jener Tinoco 

“É uma satisfação estar ao lado desses empresários, participando dessa atividade e 

incentivando o Natal Fest Gourmet, participando e sendo parceiro de todos que fazem 

este evento”, afirmou o prefeito Álvaro Dias, citando algumas obras que contemplam o 

turismo na cidade, como o Terminal Turístico na Redinha. 
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Seminário foi destaque do festival. A pesquisadora e chef Gabriela Sales falou sobre a importância das Pancs 

– Plantas Alimentícias não convencionais – e sua relação com a agricultura familiar 

Entre uma comidinha e outra, considero o ponto alto do Natal Fest Gourmet a 

diversidade de ações de formação. Foram oferecidas várias atividades para público leigo 

ou para quem já está na área da gastronomia. Palestras, oficinas, minicursos na Arena 

Senac, padaria móvel do Senai  ou no Cozinha Brasil, além do seminário técnico 

realizado pelo próprio festival. 
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Especiarias do mundo e azeites foram temas da fala de Sérgio Motta, encerrando a programação do 

Seminário. 

O SENAI realizou seis minicursos técnicos na sua unidade móvel de panificação, uma 

espécie de sala de aula itinerante climatizada, estacionada no terraço do Terminal. Os 

inscritos tiveram contato com o universo do pão artesanal de alta qualidade e 

aprenderam noções de preparo da massa madre, da escolha e manipulação de 

ingredientes. O SESI trouxe a Cozinha Brasil para abordar o reaproveitamento alimentar. 

O SEBRAE-RN participou com estantes de vendas dos produtos de terroir potiguar. Já o 

SESC deu a sua contribuição cultural formando o time de artistas em dois shows diários. 
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Bancadas movimentadas na cozinha da Arena Senac 

O Fest Gourmet também apostou em uma experiência de discussão da 

gastronomia muito interessante com o I Seminário Técnico de Gastronomia. Os temas 

abordados estão em alta nos diversos ambientes gastronômicos da cidade, entre chefs, 

técnicos e pesquisadores. Vale investir no seminário, trazendo convidados de outros 

estados para dialogar com a cena local. 
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Chef Adriana Lucena expôs sua seleta curadoria de queijos artesanais e mel de Jandaíra. 

Para falar sobre gastronomia e identidade cultural foi convidada a pesquisadora de 

cozinha potiguar Adriana Lucena. A chef é proprietária do sítio Aroeira é uma ativista do 

movimento mundial Terra Madre, que luta por uma gastronomia que valorize toda a 

cadeia produtiva. O mestre cervejeiro Fábio DeSilva, criador da cerveja artesanal 

Perversa, falou sobre a sua experiência de cervejeiro “cigano” e aproveitou para 

conversar sobre o mercado cervejeiro local. 
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Palestra concorrida com o cervejeiro Fábio DeSilva, na primeira noite do Seminário 

O laticinista Raoni Carbogim destacou as tendências dos queijos artesanais potiguares, 

e Deborah Sá falou sobre a comida vegana pelo viés da cozinha contemporânea. A chef 

e pesquisadora Gabriela Sales falou da importância da agricultura familiar para resgatar 

a diversidade alimentar do País, principalmente na revalorização PANCs — Plantas 

Alimentícias não convencionais. 
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Grupo Choro do Elefante embalou o público com choros, valsas e maxixes 

Além de chef, Gabriela é servidora pública da Funcarte e está com um projeto de 

desenvolvimento de horta orgânica nas escolas, capacitando alunos e professores sobre 

o conhecimento e manipulação desses novos vegetais. Por fim, o engenheiro e 

pesquisador Sérgio Motta, proprietário da Koru Brasil, encerrou o Seminário do Natal 

Fest Gourmet abordando os usos, conservação e o preparo de temperos e azeites. 
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Oficina de pães especiais do Senai foi destaque na quinta-feira 

Ele é um especialista no setor. Em uma rápida conversa, o engenheiro destacou a 

iniciativa de promover os debates, mas acredita que é possível aproximar o seminário do 

resto da programação, já que o encontro aconteceu no primeiro andar do 

Terminal.  Quem sabe em 2019 o festival ocupe além do salão e do terraço, também a 

varanda! 
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Indicações políticas para diretoria 
do Sebrae geram mal-estar na 
entidade 

João Cavalcanti, que já ocupava a Diretoria Técnica, mas se licenciou para 
participar da campanha da governadora eleita Fátima Bezerra, e Marcelo 
Toscano, presidente da Caern, serão os nomes 

José Aldenir / Agora RN 
Na ordem, Marcelo Queiroz, João Hélio, Marcelo Toscano e Eduardo Viaan 

Marcelo Hollanda 

O engenheiro Marcelo Toscano, atual presidente da Companhia de Águas e 
Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern), e o administrador de empresas João 
Hélio Cavalcanti Júnior integrarão a nova diretoria do Sebrae-RN durante a 
gestão do empresário Marcelo Queiroz na presidência do Conselho 
Deliberativo da entidade. 

As inscrições de novas chapas encerraram nesta terça-feira, 27, e a eleição da 
chapa única acontece nesta sexta-feira, 30. 

Assim, a composição da nova diretoria da instituição terá Marcelo Queiroz na 
presidência do Conselho Deliberativo; José Ferreira de Melo Neto, o Zeca 
Melo, mais uma vez na Superintendência; João Hélio Cavalcanti, que já 
ocupava a Diretoria Técnica, mas se licenciou para participar da campanha da  
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governadora eleita Fátima Bezerra, de volta ao cargo; e Marcelo Toscano, que 
deixará a Caern, na Diretoria Operacional. 

As indicações de Toscano, feita pelo governador Robinson Faria, que deixa o 
cargo em janeiro, e a de João Hélio Cavalcanti, da governadora eleita Fátima 
Bezerra, que assume em janeiro, produziram mal estar dentro do Sebrae-RN, 
especialmente do atual diretor de Operações, Eduardo Viana, um funcionário 
de 30 anos da instituição que apostava nas credenciais de “mérito” para se 
manter na diretoria. 

“Infelizmente, o Sebrae do RN não era tão blindado contra ações políticas, 
como chegou a declarar numa entrevista ao Agora RN o atual presidente do 
Conselho Deliberativo, José Vieira”, lamentou Viana. 

Atual presidente do Conselho do Sebrae-RN, José Vieira, explicou que ele só 
representa o voto da Federação da Agricultura (Faern). “São oito entidades 
privadas, três do governo estadual, três do governo federal e um do Sebrae 
nacional, com assentos no Conselho Deliberativo, num total de 15”, justificou. 

Para Eduardo Viana, a simples indicação de dois nomes ligados à política 
estadual representa um retrocesso para o Sebrae RN e a tradição técnica da 
instituição, embora uma delas já ocupasse cargo na diretoria, caso de João 
Hélio. 

“Praticamente será uma contramão na história do Sebrae, que é marcado pelo 
trabalho técnico de qualidade. No mundo inteiro essas indicações estão 
predominando, o Brasil não pode retroceder para indicações políticas”, disse 
Eduardo Viana, em entrevista ao programa Meio Dia Cidade, da 94 FM. 

José Vieira não quis comentar as declarações de seu diretor. “Eu não posso 
interferir na escolha dos outros 14 conselheiros”, resumiu. 
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Assembleia Legislativa debate a política 

estadual de investimentos e negócios 

Reunião contará com representantes do comércio, indústria, turismo, serviços e 

empreendedorismo 

Por Redação 

 
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte vai debater durante audiência 

pública, nesta terça-feira (27), às 14h, no auditório da Casa, a Política Estadual de 

Investimentos e Negócios de Impacto Social. 

A discussão está inserida no âmbito da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio, 

Indústria, Turismo, Serviços e Empreendedorismo. A ideia foi proposta pelo deputado 

Hermano Morais (MDB). 

“Os desafios do desenvolvimento são cada vez maiores, afetam todo o mundo e 

evoluem em um ritmo cada vez mais rápido. Para atender às demandas econômicas e 

sociais da população e preservar o meio ambiente, precisaremos de soluções 

audaciosas com inovações sociais e tecnológicas perenes”, disse Hermano Morais. 

Foram convidados para a Audiência Pública, representantes dos seguintes órgãos: 

Secretaria Estadual de Tributação (SET), Federação das Câmaras de Dirigentes 

Lojistas (FCDL), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), Secretaria 

Estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE), Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis (ABIH), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(Fecomércio), Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern), 

Secretaria Estadual de Turismo (SETUR), prefeitura do Natal, Associação Brasileira 

de Bares e Restaurantes (Abrasel), Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte 

(Femurn) e Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte (Fecam) 
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Ribeira Boêmia traz Roberta Sá e João 
Cavalcanti em especial de fim de ano 

 

Evento acontece no Terminal Marítimo de Passageiros e terá 

show de abertura do Quarteto Linha 

Os artistas Roberta Sá e João Cavalcanti são as atrações nacionais da edição especial 

de final de ano do Projeto Cultural Ribeira Boêmia, que acontece no dia 8 de 

dezembro, a partir das 17h, no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal, 

na Ribeira. O show de abertura será do grupo Quarteto Linha, que recentemente 

retornou aos palcos potiguares, interpretando, além de composições próprias, grandes 

clássicos do samba. 

Além de contar com a presença luxuosa do compositor, produtor musical e multi-

instrumentista Yuri Queiroga, Roberta Sá e João Cavalcanti serão acompanhados pela 

roda de samba oficial do Ribeira Boêmia, que no especial de fim de ano estará 

composta por Leonardo Galvão (cavaquinho); Anchieta Menezes (violão 7 cordas);  

http://www.abihrn.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Post-Especial-Fim-de-Ano-Ribeira-Bo%C3%AAmia.png
http://www.abihrn.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Post-Especial-Fim-de-Ano-Ribeira-Bo%C3%AAmia.png
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Mônica Michelly (baixo); Bruno César (sopros); Daniela Fernandes (voz); Rogério 

Madureira (voz e pandeiro); Sérgio Santies (voz e percussão); Flaubert Benício, 

Weslley Silva “Cicinho” e Alfredo Carvalho (percussão e efeitos gerais). 

Iniciado há seis anos, o Ribeira Boêmia tem a preocupação de sempre trazer a Natal 

músicos de renome nacional, como também de aperfeiçoar e ampliar os serviços 

oferecidos ao seu público. “Um dos marcos deste ano de 2018 foi a mudança de local, 

quando, em agosto, transferimos o projeto para o Terminal Marítimo de Passageiros. 

Além disso, estamos sempre tentando trazer algo de novo para o serviço de alimentos 

e bebidas. Nesta edição especial, por exemplo, fizemos umas mudanças no modo de 

funcionamentos dos bares, que aceitam pagamentos por meio do cartão de crédito”, 

explica Leonardo Galvão, um dos idealizadores do projeto. 

“É muito importante poder contar com iniciativas como essa, que valorizam a nossa 

música, o nosso samba. Fico muito feliz em poder participar desse projeto tão bonito, 

realizado por quem ama a boa música, e que ainda contribui para a revitalização 

cultural de um bairro tão importante na história da minha cidade. O Ribeira Boêmia 

cumpre esse papel. Para essa apresentação, eu e meu querido e talentoso amigo João 

Cavalcanti, que faz uma participação especial, preparamos um repertório com sambas 

que fazem parte das nossas carreiras”, disse a cantora Roberta Sá. 

“Já estava com saudade e agora volto em grande estilo com minha amiga Roberta Sá. 

O Ribeira Boêmia tinha que ser um case de estudo para o país inteiro. O Projeto 

Cultural faz uma roda de samba com muito cuidado, carinho e profissionalismo. 

Desmente que o samba pode ser feito de qualquer jeito. É, sem dúvida, um dos 

eventos mais legais para se tocar no Brasil. Me sinto sempre muito bem recebido e 

acolhido”, enfatiza João Cavalcanti, grande entusiasta do Projeto. 
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O Ribeira Boêmia contará, em seu especial de fim de ano, com importantes apoios e 

parcerias culturais, como da Art&C Comunicação Integrada; Rádio 98 FM; Blog do 

BG; Blog do Cavaco; REDENÇÃO Renault; Sistema Fecomércio Sesc Senac RN; 

OAB RN CAARN; ABIH RN; Consultor Express e NEUTRON. 

Sobre Roberta Sá 

Nascida em Natal, aos nove anos mudou-se para o Rio de Janeiro. Depois de um 

período dedicado as aulas de canto, Roberta Sá fez seu debut nos palcos em 2002. Em 

2005 veio o primeiro disco, “Braseiro”, uma declaração de amor à música popular 

brasileira. O cantor Ney Matogrosso participa do CD, recebido com elogios pela 

crítica especializada. 

“Que Belo Estranho Dia Pra Se Ter Alegria”, segundo CD, foi lançado em 2007 e 

rendeu indicações ao Grammy Latino nas categorias Artista Revelação e Melhor 

Álbum de Música Popular Brasileira. Dois anos depois, Roberta Sá gravou seu 

primeiro DVD ao vivo, no show “Pra Se Ter Alegria”. 

Em 2010, juntou-se ao Trio Madeira Brasil (trio de violonistas) e gravou “Quando o 

Canto é Reza”, com obras do compositor baiano Roque Ferreira. No final de 2011 

Roberta já havia ultrapassado a marca de 200 mil discos vendidos. Ganhou prêmios 

populares e elogios da crítica, se apresentado por todo Brasil e em Portugal. 

Em 2012 lançou “Segunda Pele”, seu quinto e mais pop CD, pelo qual foi indicada ao 

Prêmio da Música Brasileira, na categoria Melhor Cantora MPB. Ainda em 2013 

dividiu com Pepeu Gomes e Moraes Moreira o Palco Sunset do festival “Rock in 

Rio”, no Rio de Janeiro, num tributo aos Novos Baianos. 
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Ao longo de sua trajetória, Roberta Sá participou como convidada de diversos 

projetos, como o CD “La música no se toca”, do cantor e compositor espanhol 

Alejandro Sanz, na faixa “Bailo con vos”; em “Amazônia – na trilha da floresta”, de 

Mario Adnet, na faixa “Canoa canoa”. Também fez parte do projeto “40 Anos 

Depois”, de João Bosco, na faixa “De frente pro crime”, e em “PuraBossaNova”, do 

titã Sergio Britto, na faixa “Maria (L’autre chienne)”. 

Ao lado de Gilberto Gil, Roberta gravou a música “Minha princesa cordel”, tema da 

novela “Cordel Encantado”, exibida pela Rede Globo em 2013.  No mesmo ano 

participou do CD “A vida tem sempre razão”, em homenagem a Vinicius de Moraes, 

no qual dividiu com Joyce Moreno. Participou do DVD “Sambabook – Zeca 

Pagodinho”, para o qual gravou “Mutirão de amor”, parceria de Zeca com Jorge 

Aragão e Sombrinha. Em 2014, integrou o projeto Nívea Viva Samba, ao lado de 

Diogo Nogueira, Martinho da Vila e Alcione, em uma verdadeira exaltação ao estilo. 

Em 2015 lançou o álbum “Delírio”, que marcou a volta de Roberta ao estúdio depois 

de três anos, com participação de Chico Buarque em “Se for pra mentir”, Martinho da 

Vila em “Amanhã é sábado”, António Zambujo em “Covardia” e Xande de Pilares em 

“Boca a boca” (parceria de Roberta Sá e Xande de Pilares). 

Em 21 de maio de 2016, a apresentação que lotou o Circo Voador carioca foi 

registrada para transformar-se em DVD e CD ao vivo, lançado em novembro com o 

título de “Delírio no Circo”, uma parceria da MP.B Produções com a Som Livre e o 

Canal BIS.  No mesmo ano, durante a Rio 2016, Roberta encantou o mundo com uma 

performance brejeira de Carmen Miranda na festa de encerramento da Olimpíada, no 

Maracanã, interpretando “Tico-tico no fubá”. 
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Indicados em duas categorias do Grammy Latino 2016 (Melhor álbum de Música 

Popular Brasileira e Melhor Álbum de Engenharia e Gravação), Delírio no Circo, a 

turnê, já percorreu várias cidades europeias, como Paris, Amsterdã, Madri, Lisboa e 

Londres, além de Montevidéu, no Uruguai. 

Com o lançamento do DVD, Roberta Sá retomou a turnê pelas principais capitais do 

país. Também em 2017, participou do Rock in Rio, no espetáculo que comemorou o 

centenário do Samba no Palco Sunset, ao lado de nomes como Alcione, Monarco, 

Martinho da Vila e Jorge Aragão.  Em outubro embarcou para apresentações na 

Alemanha e Portugal, antes de iniciar uma série de shows ao lado do português 

António Zambujo no Brasil. Em novembro de 2017 Roberta Sá foi indicada ao 

Grammy Latino pelo DVD “Delírio no Circo”. 

Para 2019 Roberta Sá prepara o lançamento de um projeto voltado para canções 

inéditas de Gilberto Gil e parceiros, compostas especialmente para a cantora, com 

direção musical de Bem Gil. O primeiro single doálbum ainda inédito, “Afogamento” 

(Gilberto Gil / Jorge Bastos Moreno) já foi lançado nas principais plataformas digitais 

e fez parte da trilha sonora da novela Segundo Sol (TV Globo, 21h). 

Sobre João Cavalcanti 

Jornalista, João Cavalcanti imaginou que não seguiria a carreira do pai, Lenine. 

Cantou em coros infanto-juvenis, mas foi na faculdade que voltou para a música. 

Ouviu e tocou de tudo até formar o Casuarina, grupo do qual foi vocalista por 16 anos 

(de 2001 a 2017). Com o Casuarina – eleito melhor grupo de samba duas vezes no 

Prêmio da Música Brasileira – lançou sete CDs e dois DVDs, fez oito turnês pela 
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Europa e quatro por Estados Unidos e Canadá, além de shows em outros diversos 

lugares do mundo, como Malásia, Cuba, Israel e Angola. 

João lançou “Placebo” em 2012, com composições suas, que passeiam por muitos 

gêneros sem nenhum pudor. Em 2014, a convite do Movimento Down, assinou a 

direção de “Toda Cor”, CD que reuniu Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Pato Fu e 

Elza Soares, entre outros. Suas músicas têm sido gravadas por alguns importantes 

artistas brasileiros, como Lenine, Roberta Sá, Joyce Moreno, MPB4, Fabiana Cozza, 

Tiê, Zé Renato e Pedro Luís. 

Em maio de 2018, João lançou “Garimpo” (Som Livre / MPB Discos), registro 

intimista de seu duo com o pianista e acordeonista Marcelo Caldi, com participação 

do cantor português António Zambujo. A roupagem minimalista do trabalho expõe de 

maneira sensível e direta suas canções. Seu segundo álbum em carreira solo, 

“Sangrado”, está sendo produzido por Tó Brandileone, tem participação de Jorge 

Drexler e está previsto para sair em 2019. 

  

Serviço: 

O quê? Especial de Fim de Ano Ribeira Boêmia, com Roberta Sá e participação de 

João Cavalcanti 

Quando? Sábado, 08 de dezembro, a partir das 17h 

Onde? Terminal Marítimo de Passageinos do Porto de Natal, com acesso pelo Largo 

da Rua Chile, bairro da Ribeira 
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Quanto? Ingressos solidários – R$ 90,00 (2º Lote) – Meia entrada social + 1kg de 

alimento não perecível (exceto sal), entregue na entrada do evento; R$ 180,00 (2º 

Lote) – Inteira 

– Valores dos ingressos nos novos lotes serão divulgados nas redes sociais do Projeto 

Cultural Ribeira Boêmia (Instagram @ribeiraboemia e Facebook /ribeiraboemia) 

– Mesas gratuitas em número limitado, disponibilizadas por ordem de chegada 

– Estacionamento gratuito com vagas limitadas, disponibilizadas por ordem de 

chegada 

Vendas antecipadas de ingressos: 

– Le Postiche (Midway Mall – 2º piso) e Sunline Turismo (Av. Prudente de Moraes, 

bairro Tirol, em frente ao Nordestão) 

– Online na Outgo (https://www.outgo.com.br/evento/14857) 

 
 
 

https://www.outgo.com.br/evento/14857
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