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Mais uma reunião para tratar da marina de mar aberto na Via Costeira. Projeto 
viável ou perda de tempo? 

Os empresários franceses da empresa New Co Marine apresentaram em reunião 
realizada nesta quarta-feira (26), no auditório daFecomércio-RN, novas propostas 
para construção da marina de mar aberto na Via Costeira (em frente ao hotel 
Barreira Roxa e Instituto de Biologia Marinha da UFRN). 

A engenheira da New Co Marine, Jeanne Guerin-Chabanet, apresentou três projetos 
da marina com os ajustes que incluem uma oficina para reparos de barcos e posto 
para abastecer as embarcações, que não trazem dano ambiental na área destinada a 
marina. O representante da superintendência do Patrimônio da União, Nelor 
Barbosa, afirmou que é possível a regularização da marina após os estudos 
ambientais mais profundos, dentro das normas exigidas pelo órgão. 

As propostas para construção da marina sustentável incluem área com atracação 
para barcos de até 15 metros e calados de cinco metros. A capacidade é para 168 
barcos de 15 metros e há ainda 58 vagas para embarcações de até 12 metros. O 
custo do projeto está em torno de R$ 100 milhões e poderá ter parte financiada pelo 
Banco do Nordeste. 

O próximo passo, o mais difícil, será cumprir todas as exigências requeridas pelos 
órgãos ambientais. Pelos cálculos dos representantes do Idema e Patrimônio da 
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União, o processo deverá levar pouco mais de um ano. Cabe a pergunta: 
tecnicamente, o projeto é viável mesmo? Caso não, estariam todos perdendo seu 
precioso tempo? Os benefícios de uma marina para o Turismo de Natal são 
indubitáveis, mas nem todos pensam assim. 

Participaram da reunião de hoje, entre outros, o superintendente do Banco do 
Nordeste do RN, Francisco Carlos Cavalcanti; Marjorie Madruga, promotora da 
Procuradoria Geral do Estado e coordenadora da Câmara Técnica de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade (CTMAS/PGE/RN); Marcelo Zsigmond (Amanáutica); Jamir 
Fernandes Júnior (Idema); Jean-Marie Barbero, Sergio Azzaretto e Carolina 

Fernandes Martins, da New Co Marine; Laumir Barreto, da FEcomércio; e o 
secretário de Turismo de Natal, Fernando Bezerril. 

Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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Inscrições abertas para oficina de dramaturgia e leitura em cena no SESC «  Blog do 
Seridó 
 
O Sesc Caicó está com inscrições abertas até o dia 08 de abril para oficina de 
dramaturgia e leitura em cena.  São 24 vagas oferecidas na atividade que integra o 
projeto Sesc Dramaturgia – Leitura em Cena 2014. A oficina será ministrada de 13 a 
15 de abril, na Casa de Cultura, pela professora Paula Autran, doutoranda em artes 
cênicas pela Escola de Comunicação e Artes de São Paulo e pela Universidade de São 
Paulo. Serão três encontros de quatros horas. 
 
Nesse tempo será lido e analisado o texto dramático que servirá de base para os 
trabalhos tanto de aproximação com o texto teatral, como de aproximação com as 
técnicas de leituras dramáticas. Para isso a oficina será dividida em dois eixos: um 
teórico e outro prático. 
 
Gostou deste Artigo? Partilhe-o! 
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.: NOTAS & COMENTÁRIOS 
 
 
Sesc está com inscrições  abertas para oficinas de  leitura dramática em  Caicó 
 
O Sesc Caicó está com inscrições abertas até o dia 08 de abril para oficina de 
dramaturgia e leitura em cena.  São 24 vagas oferecidas na atividade que integra o 
projeto Sesc Dramaturgia- Leitura em Cena 2014. Para participar, o interessado deve 
preencher um formulário que se encontra disponível no site www.sescrn.com.br, e 
encaminhá-lo para os emails: nmsilva@rn.sesc.com.br e n.nilton@gmail.com. A 
validação da inscrição também é feita através do email. A oficina será ministrada de 
13 a 15 de abril, na Casa de Cultura, pela professora Paula Autran, doutoranda em 
artes cênicas pela Escola de Comunicação e Artes de São Paulo (ECA) e pela 
Universidade de São Paulo (USP). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE NA HORA H /HILNETH CORREIA            DATA: 26.03.14  
 
Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 
Corrida do Comerciário 
 
Os comerciários potiguares associados Sesc RN tem até o dia 30 de março, a 
exclusividade para se inscrever na 5ª Corrida do Comerciário. A inscrição é feita 
através do site www.sescrn.com.br. De 31/03 a 14/04, a comunidade em geral 
poderá se inscrever. A corrida acontece dia 01/05 – integrando as comemorações ao 
Dia do Trabalhador –, às 16h, de forma inédita na Zona Norte de Natal. 
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07:56  Marcos Pereira   

O Ministério da Educação informou que as inscrições para o Sistema de Seleção 
Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) vão começar no dia 17 de 
março, com encerramento no dia 21. Em 2013, primeiro ano do Sisutec, foram 
abertas 239.792 vagas em cursos técnicos para quem já havia concluído o ensino 

médio. Por meio desse sistema que instituições públicas e particulares de educação 
superior e de educação profissional e tecnológica oferecem vagas gratuitas em 
cursos técnicos. Podem se inscrever pessoas que participaram do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 

Foram, ao todo, 117 cursos oferecidos em 586 estabelecimentos, dentre instituições 
de ensino superior; escolas técnicas privadas, institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia; escolas técnicas vinculadas a universidades federais; escolas 
estaduais e municipais e unidades do chamado Sistema S (Senai, Sesi, Senac, Senat, 
dentre outras). 

FONTE: ROBSON PIRES 
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Daniel Cavalcanti, do Cascudo Bistrô, será o representante do RN na Arena 
Gastronômica da Equipotel Nordeste « e-Turismo  
Blog E turismo - Tribuna do Norte clippada em 26/03/2014  

Daniel Cavalcanti, do Cascudo Bistrô, será o representante do RN na Arena 
Gastronômica da Equipotel Nordeste 26 de março de 2014 por antonioroberto 
Comentários 1 

 
Daniel Cavalcanti com Tatiana Menezes (Equipotel) e Carlos Periqutio (ABIH-PE) 

O chef Daniel Cavalcanti, do Cascudo Bistrô, representará o Rio Grande do Norte na 
Arena Gastronômica da Equipotel 2014, de 6 a 8 de maio, em Recife. Vai cozinhar ao 

lado de consagrados chefs regionais, nacionais e internacionais. Formado em 
Gastronomia pelo Senac-SP, Cavalcanti já trabalhou no restaurante Portal Del 
Echaurren, na Espanha. O chef potiguar também tem no currículo um estágio no 
D.O.M (São Paulo), restaurante do chef Alex Atala, considerado um dos melhores do 
mundo. 

A Equipotel, onde Daniel Cavalcanti representará o RN, está em sua quarta edição 
regional e acontecerá no Centro de Convenções de Pernambuco. A feira apresenta 
lançamentos, tendências, serviços, conteúdo e inovação tecnológica nos segmentos 
de hospedagem, alimentação e serviços. Serão 23 mil metros quadrados de área de 
exposição, 350 estandes, 650 empresas participantes e 13 mil profissionais 
qualificados. 

Durante a Equipotel serão realizados três eventos simultâneos: Hotel Prime Show 
(vitrine de tendências em projetos de arquitetura de interiores para hotelaria); 
Arena Gastronômica (exposição de tecnologias, lançamentos de produtos e 
apresentações de grandes chefs nacionais e internacionais) e Arena Conteúdo 
(palestras com especialistas ligados aos setores de alimentação e hospedagem, sob a 
coordenação da ABIH-PE). 

Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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