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Jeane Eliad F. do Amaral, diretora Regional do Sesc, Luiz França, gerente do Sesc 
Mossoró, parabéns pela realização de mais um Circuito verão 2014 na cidade de 

Tibau, realizado sábado e domingo (18 e 19) (Foto Célio Duarte) 
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Fórum de Turismo do RN chega a 5ª edição como um dos mais importantes 
eventos do segmento em Natal 
 
 
 
Tendências para a malha aérea da capital potiguar, força do destino Natal, cases  
de sucessos e empreendedorismo no turismo são alguns dos temas a serem  
abordados no evento 
 
O Fórum de Turismo do RN, já considerado o maior e  
mais abrangente evento do Turismo potiguar, chega a sua 5ª edição mais  
cedo, neste ano, nos próximos dias 19 e 20 de fevereiro, no Centro de  
Convenções. “O evento é uma oportunidade de reunir toda a cadeia  
produtiva do turismo, instituições de fomento do setor, assim como o  
poder público para tratar de assuntos relevantes para o desenvolvimento  
da mais importante atividade econômica do Estado”, relata Gustavo  
Porpino, organizador do evento, ao lado do jornalista Antonio Roberto  
Rocha. 
 
Com previsão de circulação de cerca de mil pessoas  
em cada dia, o evento terá palestras e debates oportunos para o atual  
contexto do turismo no Estado e no Brasil. Um dos momentos mais  
esperados é o encontro dos representantes de todas as companhias aéreas  
(Gol, Tam, Avianca e Azul) para falar sobre tendências da malha aérea em 
 Natal, especialmente neste ano de grande demanda. Os impactos do  
aeroporto de São Gonçalo do Amarante para a economia potiguar também  
serão discutidos na palestra de Alysson Paolinelli, presidente do  
Consórcio Inframérica, que administra o Aeroporto Aluísio Alves. Os  
debatedores serão o presidente da Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz; o  
superintendente do Sebrae-RN, Zeca Melo; o superintendente do Banco do  
Nordeste no RN, Francisco Cavalcanti; e o prefeito de São Gonçalo do  
Amarante, Jaime Calado. 
 
A força do destino Natal no Brasil será abordada  
pelo presidente da Flytour Viagens, Claiton Armelin e também na palestra 
 do presidente da Associação das Agências de Viagem de São Paulo  
(Aviesp), Marcelo Matera, que discorrerá sobre o fato de Natal ser, pela 
 sexta vez consecutiva, o melhor destino do país para fazer turismo,  
segundo os associados da entidade. Ele falará por que a capital do RN  
fascina tanto os paulistas. 
 
Os casos bem-sucedidos no turismo do Sul, com  
criatividade e aposta nos eventos para o fomento da atividade, serão  
tratados por Marta Rossi, diretora do Festival do Turismo de Gramado-RS e 



 

 do Chocofest. Ela falará sobre a importância dos eventos para o turismo 
 da Serra Gaúcha, que servem como exemplos para o Rio Grande do Norte. 
 
O empreendedorismo dos novos profissionais de  
turismo e as novas idéias dos estudantes deverão inspirar o empresariado 
 do turismo na discussão entre os acadêmicos e a iniciativa privada.  
 
O 5º Fórum de Turismo do RN terá ainda duas atrações  
paralelas, neste ano: a 2ª Mostra de Destinos e Produtos do Turismo  
Potiguar e o Encontro de Agentes de Viagem do RN. 
 
MOSTRA 
 - A 2ª Mostra de Destinos e Produtos do Turismo Potiguar, que ocorre  
nos dois dias do evento, terá cerca de 40 estandes, entre municípios  
turísticos, instituições de fomento ao turismo, hotelaria, agências de  
receptivo, empresas de passeios e prestadores de serviços turísticos,  
entre outros segmentos. Haverá momentos determinados para visitas à  
Mostra na própria programação do Fórum, além do fluxo natural de chegada 
 e saída das pessoas. 
 
AGENTES DE VIAGEM - O Encontro de Agentes de Viagens 
 do RN, que acontece na manhã do segundo dia, quinta-feira, 20 de  
fevereiro, será realizado no auditório Fernando Paiva, que tem espaço  
para 120 pessoas. Trata-se de um evento exclusivo para o setor, que  
debaterá melhorias para a categoria junto a diretores e gerentes de  
empresas aéreas. O Encontro é uma parceria da Argus Eventos de Turismo,  
realizadora do Fórum, com a Abav-RN, presidida pela empresária Diassis  
Rosado. 
 
Promovido pela Argus Eventos, sob a coordenação do  
economista Gustavo Porpino e do jornalista Antonio Roberto Rocha, o 5º  
Fórum de Turismo conta com o apoio da Prefeitura de Natal, Senac-RN,  
Sebrae-RN, Banco do Nordeste, Natal Convention &amp; Visitors Bureau,  
ABIH-RN, Coohotur, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, 
 Praia Shopping e Tam. 
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VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO  DATA: 21.01.14              
 
 
 Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade pode se ampliar para todo Brasil 
 Diretor-executivo da Fecomércio-SP fala em entrevista sobre mudanças no Prêmio 
 
Diretor-executivo da Fecomércio-SP, Antônio Carlos Borges fala em entrevista sobre 
a intenção de transformar o Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade em uma 
iniciativa de todas as federações de comércio do País, com o apoio da CNC. A quarta 
edição do prêmio, cujas inscrições foram prorrogadas para fevereiro, passa a ser 
anual e divididos em categorias. Como surgiu o prêmio Fecomercio de 
Sustentabilidade? 
 
O Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade surgiu imediatamente após a criação do 
Conselho de Sustentabilidade da Fecomércio-SP, há seis anos, que desde o seu início 
vem sendo presidido pelo renomado físico e professor José Goldemberg. 
 
E como se desenvolve o trabalho do Conselho? 
 
A orientação que o professor Goldemberg vem dando aos trabalhos do Conselho é 
essencialmente sobre a prática voltada para a formação de grupos, cujo objetivo 
tem sido o de reunir empresas de cada setor, para a construção de acordos de 
trabalho visando, principalmente, a logística reversa. Foi com esse espírito que 
surgiu o Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade, concebido para estimular a 
criatividade e disseminar as iniciativas de empresas, pequenas médias e grandes, de 
qualquer setor da economia, para a adoção de práticas mais consistentes com a 
nova realidade da economia sustentável. 
 
Já havia a intenção de ampliar o alcance do projeto? 
 
Desde o primeiro momento, o nome do prêmio foi pensado para a sua natural 
expansão para todo o País, como de fato vem acontecendo. Os casos que estão 
sendo inscritos originam-se também de diversos outros Estados. 
 
Como se dará essa parceria? 
 
Nossa intenção é oferecer às nossas coirmãs a possibilidade da parceria, sem custo 
para nenhuma delas, para que, formalmente, o caráter da representação seja 
nacional. É nossa intenção inclusive que o comitê de organização seja ampliado com 
participação de representantes das demais Federações, o que seria o ideal, avalizado 
pela própria CNC, chancelando a união de todas as Fecomércios. 
 
Já houve adesão de alguma federação? 
 



 

A primeira manifestação de interesse nessa parceria é da Fecomércio da Bahia. 
Como nosso ofício convite foi enviado a todas as Federações no final do ano 
passado, acredito que daqui para frente teremos as manifestações dos interessados. 
Pretendemos iniciar um contato pessoal com os executivos de nossas coirmãs para 
avaliar o nível de utilidade que a iniciativa tem para eles. Consideramos ainda que o 
apoio da CNC seria de grande valia para este trabalho, dado o caráter de sua 
representação superior. 
 
Quais têm sido os resultados obtidos com as premiações anteriores e quais as 
expectativas para esta quarta edição? 
 
Podemos afirmar que o prestígio da premiação mede-se pela procura crescente dos 
interessados. Na terceira edição a novidade foi a integração da categoria Indústria e 
teve como foco a inovação. O prêmio recebeu mais de mil projetos, onde desses, 
247 foram selecionados pela curadoria antes da decisão dos finalistas. Para esta 
quarta edição, almejamos a consolidação da questão da inovação como pilar para a 
sustentabilidade, linha de trabalho tomada na terceira edição do prêmio. Este ano a 
premiação passou a ser anual e terá uma nova categoria: Reportagem Jornalística. 
 
Fale mais sobre as novidades... 
 
Agora, o 4° Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade terá as seguintes categorias: 
Empresa (Microempresa, Pequena/Média Empresa, Grande Empresa, Indústria e 
Entidade Empresarial); Órgão Público; Academia (Professor e Estudante); e 
Reportagem Jornalística (Rádio/TV, Jornalismo Impresso e Jornalismo On-line). Cada 
vencedor receberá um título de capitalização e previdência no valor de R$ 15 mil. Os 
projetos inscritos serão avaliados por especialistas, seguindo os critérios: inovação, 
relevância para o negócio, amplitude, e nível de atendimento de um ou mais itens 
que compõem os 16 Princípios do Varejo Responsável, estabelecidos pela Fundação 
Dom Cabral. 
 
Alguma mensagem final? 
 
Assim como nas edições anteriores, com o 4° Prêmio Fecomercio de 
Sustentabilidade, a Federação mantém o compromisso de sensibilizar a comunidade 
empresarial para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Com isso, 
reforço o convite da Fecomércio-SP à CNC e à todas as Federações para que 
ingressem neste projeto. As inscrições vão até o dia 10 de fevereiro. Quanto maior o 
estímulo, maior será a proposição de ideias que formarão um círculo virtuoso em 
busca por inovação em toda a cadeia de consumo. 
 
Mais informações sobre o prêmio e a lista completa dos premiados em cada edição 
podem ser conferidas no site www.fecomercio.com.br/sustentabilidade. 
 



 

  
 
Fonte: CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
 
0 Comentário 
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Colunista Social, os mais badalados eventos da sociedade Natalense você encontra 
no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 
 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Rio Grande do Norte abre 
818 vagas em 30 opções de capacitação nas áreas de saúde, turismo e hospitalidade, 
gestão e negócios, beleza, informática e comunicação. Os cursos fazem parte do 
Programa Senac Gratuidade (PSG). saiba mais 
As inscrições seguem até o dia 27 de janeiro, exclusivamente por meio do site 
www.rn.senac.br/psg. Serão contemplados os municípios de Natal, Mossoró, 
Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu. Os candidatos serão selecionados de acordo 
com a ordem da inscrição efetuada no site do Senac. Os contemplados são 
convocados para apresentação dos documentos comprobatórios de renda e 
requisitos do curso pelo qual optou. De acordo com a política do PSG, 
obrigatoriamente, os inscritos devem possuir renda familiar mensal per capita de até 
dois salários mínimos federais e atender aos requisitos exigidos pelo curso escolhido, 
que variam de acordo com a modalidade. 
 
Confira a lista de cursos para fevereiro: 
 
Access, Administrador de Banco de Dados, Administrador de Redes, Agente de 
Viagem, Cabeleireiro Assistente, Chefia e Liderança, Editor de Projeto Visual Gráfico, 
Editor de Vídeo, Gestão de Salão de Beleza, Informações Turísticas, Língua Brasileira 
de Sinais – Libras Básico, Manicure e Pedicure, Maquiador, Massagista, Monitor de 
Recreação, Montador e Reparador de Computador, Negociação em Vendas, 
Operador de Caixa, Operador de Computador, Operador de Supermercados, 
Organizador de Eventos, Programador Web, Qualidade em Serviços Turísticos, 
Qualificação Profissional Técnica em Assistente Administrativo, Recepcionista em 
Meios de Hospedagem, Recepcionista em Serviços de Saúde, Técnicas de Guiamento 
em Atrativos Culturais, Técnico em Logística, Técnico em Segurança do Trabalho e 
Web Designer. 
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Areia Branca realiza aula inaugural de oito novos cursos profissionalizante 
  
 
AREIA BRANCA - Foi um sucesso a aula inaugural dos cursos profissionalizantes 
ofertados pelo município, em parceria com o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac). O evento foi realizado na noite de quarta-feira, 15, no Ivipanim Clube, com a 
presença massiva dos alunos selecionados para e seus familiares. A aula inaugural 
deveria ter acontecido na segunda-feira, 13, mas foi adiada para a quarta-feira em 
virtude do acidente que vitimou o funcionário público municipal Raimundo Nonato 
da Silva, que era lotado na Secretaria de Serviços Públicos, Obras e Urbanismo. Ele 
caiu de um telhado e faleceu no local, quando trabalhava numa construção 
particular, no centro da cidade. Os candidatos selecionados nesta etapa foram 
distribuídos em oito turmas nos cursos de Manicure, Depilação, Vendedor, 
Almoxarife de Obras, Agente de Alimentação, Auxiliar de Cozinha, Cuidador de 
Idosos e Agente de Limpeza. As aulas referentes aos cursos citados iniciaram nessa 
quinta-feira, 16, nas dependências da Escola Municipal Professora Geralda Cruz. Em 
virtude de outros compromissos, a prefeita Luana Bruno (PMDB) e a secretária de 
Assistência Social, Verônica Campos Pedrosa, não puderam participar da aula 
inaugural, mas enviaram representantes. A prefeita Luana Bruno foi representada na 
oportunidade pelo secretário municipal de Educação, Vicente Faustino Filho, 
enquanto a secretária Verônica Campos Pedrosa, pelo gerente de Emprego e Renda, 
Jocsã Cerqueira. Segundo estimativa da organização do evento, cerca de 300 pessoas 
participaram da aula inaugural. A mesa das autoridades foi composta, ainda, pelo 
presidente da Câmara Municipal de Areia Branca, Sandro Góis (PV); pela 
coordenadora do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho 
(ACessuas), Rosângela Gonçalves; pela gerente de projetos do município, Maria 
Edivanda Pereira de Souza; e pelo representante do Senac, Rômulo Campos, que 
ministrou a aula inaugural Os cursos profissionalizantes são ofertados à população 
pela Prefeitura de Areia Branca, por meio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Gerência de Emprego, Renda e Qualificação Profissional. Ao longo de 2013, a 
gestão da prefeita Luana Bruno manteve parcerias com renomados órgãos e 
instituições para proporcionar aos areia-branquenses a oportunidade de se 
qualificarem para o mercado de trabalho. Levantamento feito pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social aponta que a atual gestão já realizou 30 cursos, o 
equivalente a 1.153 inscrições. 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
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