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Premiada pelo Mtur, Projeto Verena é 
renovado até 2021 

 
 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Queiroz e o 

coordenador de projetos da Câmara de Comércio e Indústria de Trier (EIC Trier), 

Matthias Fuchs, assinaram, na tarde desta sexta-feira (7), no Hotel Escola Senac 

Barreira Roxa, o convênio para a renovação do Projeto Verena, que integra a parceria 

desenvolvida com o estado alemão da Renânia-Palatinado. 

O novo convênio com a Alemanha contempla as ações para o período de 2019 a 2021, 

com foco no desenvolvimento do turismo potiguar. “Esta renovação reafirma o nosso 

compromisso em seguir ampliando as formas como o Sistema Fecomércio, por meio 

do Senac, contribui de forma decisiva para o desenvolvimento social e econômico do 

Estado”, afirmou Marcelo Queiroz. 

“Essa missão é uma ótima oportunidade para evoluirmos na visão que temos do 

turismo, nos aspectos de planejamento, qualificação e gestão, destacando que o 

sistema DUAL de formação de mão de obra, permite que os profissionais já saiam da 

escola com larga experiência profissional, o que para o Mercado é fundamental”, 

declarou o Presidente da ABIH-RN, José Odécio Jr. 

Para Matthias Fuchs, “é um prazer renovar este convênio. Que esta segunda fase seja 

tenha tanto sucesso quanto a primeira. Quero aproveitar e parabenizar por este hotel, 

que em tão pouco tempo ficou pronto e já está em operação. Estou realmente 

impressionado”, encerrou. 
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O encontro também marcou assinatura de contrato entre o Senac RN e o município de 

São Miguel do Gostoso, para implementação do Programa de Desenvolvimento 

Econômico Local (DEL) Turismo. 

Estiveram presentes o cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert; o 

consultor de longo prazo da EIC Trier, Andreas Dohle; o prefeito de São Miguel do 

Gostoso, José Renato Teixeira de Souza; e o diretor regional do Senac RN, Raniery 

Pimenta. 

A primeira fase do projeto, realizada entre 2016 e 2018, permitiu ao Senac acesso à 

metodologias e processos inovadores voltados à cadeia produtiva do turismo, 

beneficiando mais de 500 pessoas. 

Com o novo convênio, o Senac RN trabalhará em quatro eixos: consolidação de 

plataformas de diálogo voltados ao desenvolvimento do turismo local; formatação de 

um modelo de certificação por competência, baseado no Sistema Dual de Ensino 

Alemão; elaboração e aperfeiçoamento de cursos profissionalizantes; e consolidação 

do Hotel-Escola Barreira Roxa como centro educacional e hotel de excelência e 

sustentabilidade. 

Entre as atividades previstas, estão a possibilidade de intercâmbio de estagiários entre 

o Rio Grande do Norte e a Renânia-Palatinado; e a cooperação com os polos turísticos 

do estado, para implementação de ações conjuntas. 

Desde 2009, através da interlocução do presidente Marcelo Queiroz e do cônsul 

honorário Axel Geppert, o Sistema Fecomércio RN desenvolve parceria com o estado 

alemão da Renânia-Palatinado, com o objetivo de promover o intercâmbio de 

conhecimentos e contribuir com o desenvolvimento do turismo local. A partir de 2016 

foi criado o Projeto Verena, por meio do qual foram implementadas diversas 

iniciativas, sob coordenação do Sistema Fecomércio e participação da iniciativa 

pública e privada. 

DEL Turismo 

São Miguel do Gostoso será o primeiro município do Rio Grande do Norte a 

implantar o Programa de Desenvolvimento Econômico Local (DEL Turismo). O DEL 

Turismo é uma metodologia alemã para gestão do desenvolvimento econômico, com 

foco no fortalecimento do turismo de municípios de pequeno e médio porte.  

Formado por Conselho e Câmaras Técnicas, a iniciativa une os setores atuantes no 

segmento, como repartições públicas, iniciativa privada e técnicos, para trabalharem 

de forma conjunta. 

Com consultoria do Senac RN, está prevista a elaboração e implementação da política 

do turismo do município, por meio da instituição de um modelo de gestão capaz de  
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contribuir para o desenvolvimento sustentável e garantir a continuidade dos projetos 

de interesse da comunidade. 

Segundo o prefeito José Renato Teixeira de Souza, entre os resultados esperados, 

estão: aprimorar o modelo de gestão do turismo e sua governança; fornecer 

capacitação técnica e gerencial para os atores do turismo no município; criar ambiente 

favorável para atração de investimentos; aperfeiçoar a estrutura e funcionamento do 

Conselho Municipal de Turismo; e criar novas plataformas de diálogo entre o poder 

público, a iniciativa privada e a comunidade organizada. 
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Trade entrega carta indicando nome técnico 
para a Secretaria Estadual de Turismo 

As entidades ligadas ao turismo se reuniram 

na tarde dessa segunda-feira (10), na Escola de Governo, no Centro Administrativo, 

com Raimundo Alves, economista e membro da equipe de transição da Governadora 

eleita, Fátima Bezerra. Na ocasião, foi entregue uma carta, destacando a importância 

da atividade turística para a economia do Rio Grande do Norte, e ressaltando a 

importância do cargo da Secretaria Estadual de Turismo ser ocupado por uma pessoa 

técnica, conhecedora do setor, com experiência já comprovada e que possua a 

confiança da Governadora. 

Sendo assim, as entidades sugeriram no documento, o nome de Ana Maria da Costa, 

empresária e ex-presidente da Emprotur, para ocupar o cargo de Secretária Estadual 

de Turismo, na certeza de que a mesma desempenhará a função com competência, 

esmero e dedicação. 

Participaram da reunião: José Odécio, presidente da ABIH-RN, Francisco Barbosa, 

presidente executivo do Natal Convention Bureau, George Gosson, presidente da 

Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-RN, e Decca Bolonha, vice-

presidente do Sindetur. 

Subscreveram a carta as seguintes instituições: 

– Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do RN (ABIH-RN) 

– Associação Brasileira de Agências de Viagens do RN (ABAV-RN) 

– Natal Convention Bureau 

– Sindicato de Hotéis Restaurantes Bares e Similares do RN (SHRBS-RN) 

– Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do RN (ABRASEL-RN) 

– Sindicato das Empresas de Turismo do RN ( SINDETUR) 

– Fecomércio-RN 
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SENAI-RN renova cooperação para 
continuidade do Projeto Verena no 
CTGÁS-ER 

 
  

O Projeto Verena terá continuidade em uma segunda etapa, 

com o prosseguimento de ações nas áreas de educação 

profissional e de relacionamento com o mercado. O objetivo 

é assegurar oferta de pessoal qualificado e manter diálogo 

com o setor produtivo para a ampliação do uso de energias 

renováveis e do interesse em eficiência energética no Rio 

Grande do Norte, com geração de empregos. 

  

Coube ao diretor regional do SENAI, Emerson Batista, à 

diretora executiva do CTGAS-ER, Cândida Amália Aragão, ao 

representante da EIC Trier -IHK/HWK- Europa- und 

Innovationscentre GmbHIHK Trier, da Renânia Palatinado, na 

Alemanha, Matthias Fuchs, e ao consultor da EIC, Andreas 

Dohle assinarem o termo de cooperação para a execução da 

segunda fase do projeto. 

  

Na primeira fase, o Projeto Verena capacitou 52 

professores, técnicos e pesquisadores do SENAI/CTGAS-ER, da 
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 PETROBRAS e de instituições parceiras, nas áreas de 

Biogás, Eficiência Energética e Refrigeração Solar. 

  

Essa cooperação técnica entre o EIC TRIER, SENAI-DR/RN e 

CTGAS-ER também implantou um curso de especialização em 

Eficiência Energética; assegurou que 302 alunos dos cursos 

técnicos do CTGAS-ER recebessem conhecimentos sobre a 

geração de Biogás; a doação, pela EIC Trier, de 

equipamentos e instrumentos para o Laboratório Didático de 

Segurança no Trabalho do CTGAS-ER; a ampliação da oferta de 

cursos das Normas Regulamentadoras de Segurança e a 

implantação da Comissão Temática de Energias Renováveis. O 

projeto proporcionou também consultoria para elaboração do 

Planejamento Estratégico da COERE. 

  

Houve, por intermédio da cooperação, a doação de 

equipamentos de Biogás, celebração de Termo de Cooperação 

entre a EIC TRIER, SENAI/CTGAS-ER e a empresa CAMANOR, 

propiciando a implantação de uma unidade piloto de BIOGÁS; 

além de consultorias técnicas e capacitação de 

colaboradores para análise e revisão de portfólio de 

serviços e na área de Relações com o Mercado. 

  

 



 

CONTINUAÇÃO 

  

Esses resultados foram apresentados durante workshop, no 

CTGAS, durante o qual houve apresentação dos resultados do 

projeto e discutido o plano de ação a ser implementado na 

segunda fase, entre 2019 e 2021. O evento, com a 

coordenação dos representantes de Matthias Fuchs, Andreas 

Dohle e Cândida Aragão e Amora Vieira (assessora técnica e 

coordenadora do Projeto no CTGAS-ER), contou também com a 

participação da assessora da Unidade de Educação e 

Tecnologias (UNIET) do SENAI/RN, Triana Albuquerque; da 

gerente de Desenvolvimento e Implementação Educacional do 

SENAC-RN, Miriam Silveira; do representante da COERE/FIERN, 

de Felipe Miranda; da gerente de Unidade de Desenvolvimento 

da Indústria no SEBRAE-RN, Lorena Roosevelt; de Paulo 

Morais, da Associação Brasileira de Geração Distribuída 

(ABGD) e do representante do Centro de Estratégias em 

Recursos Naturais e Energia (CERN), Darlan Santos. 
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