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Conselho Municipal de Turismo terá primeira reunião do ano nesta quarta-feira 
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16:55 01 de Abril de 2014 
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Redação 

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) realiza amanhã às 9h, no auditório da 

Federação do Comércio do Rio Grande do Norte (Fecomércio), uma rodada de 

análises com o tema "o turismo como principal atividade econômica de Natal".  

 

Esta será a primeira reunião do ano e já estão agendadas reuniões bimestrais até 

dezembro. Participam da reunião presidentes de órgãos governamentais e 

representantes de empresas da iniciativa privada. 

 

A abertura da reunião será feita pelo secretário municipal de Turismo e 

Desenvolvimento Econômico, Fernando Bezerril, e a primeira palestra será realizada 

pela pesquisadora da fundação Getúlio Vargas, Janailda Mourão.  

 

Ela abrirá a rodada apresentando uma Pesquisa de “Índice de Competitividade do 

Turismo no ano de 2014”. Em seguida, Mauricélia Silva, do Bim Consultors, 

apresentará a proposta da utilização do Vale das Cascatas para um Centro de 

Esportes Náuticos, seguida da apresentação da feira EXPOTUR Católica pelo 

coordenador do evento, Manoel Sidnésio. 

 

A reunião será encerrada com a apresentação do Estudo do Impacto da Copa 2014 

no Turismo de Natal e Inventário Turístico pela professora Jurema Dantas (UnP). 

 
 Classificação: Positiva 

http://www.novojornal.jor.br/_conteudo/2014/04/cidades/27382-conselho-municipal-de-turismo-tera-primeira-reuniao-do-ano-nesta-quarta-feira.php
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01 de abril de 2014   -  
Conselho Municipal de Turismo de Natal terá primeira reunião do ano nesta 
quarta-feira 

 
O COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) realizará  nesta quarta-feira (02), às 
9h, no auditório da Federação do  Comércio do RN, em Natal, mais uma rodada 
de análises e discussões onde o tema principal será "o turismo como principal 

atividade econômica de Natal". Esta será a primeira reunião do ano e já estão 
agendadas reuniões bimestrais até dezembro. Participam presidentes de órgãos 
governamentais e representantes de empresas da iniciativa privada. 

A abertura da reunião será feita pelo secretário de Turismo de Natal, Fernando 
Bezerril, e a primeira palestra será realizada pela pesquisadora da fundação 
Getúlio Vargas, Janailda Mourão, que abrirá a rodada apresentando uma 
Pesquisa de “Índice de Competitividade do Turismo no ano de 2014”. Em 
seguida, Mauricélia Silva, do Bim Consultors, apresentará a proposta da 
utilização do Vale das Cascatas em um Centro de Esportes Náuticos, seguida da 
apresentação da feira EXPOTUR Católica pelo coordenador do evento, Manoel 

Sidnésio. Por último   a contratação do Estudo do Impacto da Copa 2014 no 
Turismo de Natal e Inventário Turístico com a professora Jurema Dantas (UnP).  

Fonte: assessoria de imprensa da Seturde 

Classificação: Positiva 
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01/04/2014 10:31 

 Conselho Municipal de Turismo terá primeira reunião do ano 

nesta quarta-feira 

O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) realizará na próxima quarta-feira (dia 2), às 

9h, no auditório da Federação do Comércio do RN mais uma rodada de análises e 

discussões que terá como principal "o turismo como principal atividade econômica de 

Natal". Esta será a primeira reunião do ano e já estão agendadas reuniões bimestrais até 

dezembro. Participam da reunião presidentes de órgãos governamentais e representantes 

de empresas da iniciativa privada. 

 

A abertura da reunião será feita pelo secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento 

Econômico, Fernando Bezerril, e a primeira palestra será realizada pela pesquisadora da 

fundação Getúlio Vargas, Janailda Mourão. Ela abrirá a rodada apresentando uma Pesquisa 

de “Índice de Competitividade do Turismo no ano de 2014”. Em seguida, Mauricélia Silva, 

do Bim Consultors, apresentará a proposta da utilização do Vale das Cascatas para um 

Centro de Esportes Náuticos, seguida da apresentação da feira EXPOTUR Católica pelo 

coordenador do evento, Manoel Sidnésio.  

 

A reunião será encerrada com a apresentação do Estudo do Impacto da Copa 2014 no 

Turismo de Natal e Inventário Turístico pela professora Jurema Dantas (UnP). 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO HEITOR GREGÓRIO            DATA: 01.04.14              
                                                     - Blog do Heitor Gregório 
 

 
 
A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte realizará nesta quarta-
feira (02), às 17h, na sede da Seccional Potiguar, reunião com representantes da 
sociedade civil organizada para definir ato público contra a falta de segurança no 
Estado. Conforme o advogado Marcos Dionísio, integrante da Comissão de Direitos 
Humanos, o aumento da violência é alarmante. “Em 2013, ocorreram em torno de 
578 homicídios só em Natal, apenas 9 pessoas respondem na justiça pelos crimes 
contra a vida ocorridos no ano passado. Neste ano, já se registra 363 mortes”, 
destaca. 
 
Durante o mês de março, o presidente da OAB/RN, Sérgio Freire, esteve reunido 
com representantes da sociedade civil discutindo a falta de segurança pública. 
Conforme Freire, são vários os fatores que contribuem para o aumento da violência. 
“Temos que sugerir ações para contribuir com a redução dos números a curto, 
médio e longo prazo”. 
 
Participam das discussões, entre outros, representantes da Defensoria Pública, 
Conselho Regional de Psicologia e Engenharia, Sindicato do Setor Imobiliário, CDL, 
Centro de Referências de Direitos Humanos da UFRN, Igreja Católica, Associação de 
Delegados de Polícia Civil e Fecomércio. 
 



 

Entre em contato! heitor.gregorio@hotmail.com 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR/BLOG FATOR RRH            DATA: 02.04.14              
 
Comitiva alemã visita a Fecomércio | Fator RRH 
 
 
Nesta terça-feira, 01.04, o vice-presidente da Fecomércio RN, Gilberto Costa, 
recebeu uma comitiva de alemães, representantes do Instituto Goeth e da 
Embaixada do país europeu além de membros do consulado alemão no Rio de 
Janeiro, que estão interessados em expandir o intercâmbio cultural entre o Rio 
Grande do Norte e a Alemanha. 
 
O encontro aconteceu na sede da Federação do Comércio do RN e teve ainda a 
presença do cônsul honorário da Alemanha no Rio Grande do Norte, Axel Geppert. 
 
Inicialmente, Geppert fez uma breve apresentação sobre as ações desenvolvidas em 
parceria pelo RN e os alemães, notadamente da Renânia Palatinado. 
 
“O contato entre os dois estados começou em 2009, quando uma comitiva norte-rio-
grandense esteve na Renânia Palatinado, para conhecer a realidade do 
empresariado local e angariar possíveis investimentos para o RN. 
 
Após essa primeira visita, até 2013 houve outras sete, tanto dos brasileiros para a 
Alemanha, quanto dos alemães para o Brasil”. 
 
Na reunião desta segunda-feira, o foco foi a possibilidade da expansão das parcerias 
ente o Rio Grande do Norte e a Renânia, principalmente na área de ensino de 
línguas, com a possibilidade de uma parceria formal e o Sistema Fecomércio, através 
do Senac RN; e o Instituto Goethe – uma entidade ligada ao governo alemão, com 
atuação mundial e que estimula o ensino da língua alemã e o intercambio cultural 
entre aquele país e outras nações do mundo. 
 
Fonte: Assessoria 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 02.04.14              
 
Comitiva alemã visita Fecomércio e unidade do Senac para estreitar intercâmbio - 
Portal No Ar 

 
 
Nesta terça-feira (1º), o vice-presidente da Fecomércio RN, Gilberto Costa, recebeu 
representantes do Instituto Goeth e da Embaixada do país europeu, além de 
membros do consulado alemão no Rio de Janeiro, que estão interessados em 
expandir o intercâmbio cultural entre o Rio Grande do Norte e a Alemanha. A 
comitiva se encontrou na sede da Federação do Comércio do RN e teve ainda a 
presença do cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert. 
 
Inicialmente, Geppert fez uma breve apresentação sobre as ações desenvolvidas em 
parceria pelo estado e os alemães, notadamente da Renânia Palatinado. “O contato 
entre os dois estados começou em 2009, quando uma comitiva norte-rio-grandense 
esteve na Renânia Palatinado, para conhecer a realidade do empresariado local e 
angariar possíveis investimentos para o RN. Após essa primeira visita, até 2013 
houve outras sete, tanto dos brasileiros para a Alemanha, quanto dos alemães para 
o Brasil”. 
 
Comitiva alemã traçou ações conjuntas com o Sistema Fecomércio até 2015 (Foto: 
Divulgação/Fecomércio) 
Na reunião, o foco foi a possibilidade da expansão das parcerias entre o estado e a 
Renânia, principalmente na área de ensino de línguas, com a possibilidade de uma 
parceria formal do Sistema Fecomércio, através do Senac RN e do Instituto Goethe, 
uma entidade ligada ao governo alemão, com atuação mundial e que estimula o 
ensino da língua alemã e o intercambio cultural entre países. 



 

 
Além da parceria com o Instituo, o Senac pretende criar um canal de troca de 
informações sobre o consagrado Sistema Dual de Ensino, método alemão cuja 
excelência e eficácia na formação de mão de obra, é mundialmente aclamado. “A 
intenção inicial é promover a capacitação de professores do Senac no Instituto”, 
afirma Geppert. 
 
Os entendimentos iniciais no campo da capacitação e qualificação profissionais entre 
os alemães e o Sistema Fecomércio começaram no ano passado, com a assinatura de 
dois memorandos de entendimentos, entre a Associação das Câmaras de Comércio a 
Indústria da Renânia-Palatinado e a Fecomércio RN, sobre a cooperação na 
promoção de negócios nas áreas de Comércio, Serviços e Turismo; e entre a Câmara 
de Formação de Mão de Obra de Trier – RLP (HWK) e o Senac RN. 
 
“Trata-se, na prática, de uma parceria internacional para o intercâmbio de 
conhecimentos e know-how na área da formação profissional, promovendo o 
intercâmbio de professores e palestrantes, bem como de profissionais da 
administração educacional”, comenta o cônsul. 
 
Ainda em 2013, colaboradores do Senac participaram do Programa de treinamento 
em gestão e meio ambiente, na Renânia-Palatinado. Em outubro do mesmo ano, 
houve a abertura da temporada da Alemanha no RN, com uma sessão solene na 
Assembleia Legislativa do Estado, com a participação do Ministro da Embaixada 
Alemã, Claudius Fischbach. Dentro deste projeto já aconteceram apresentações da 
Orquestra de Câmara da Universidade de Karlsruhe com a Orquestra Sinfônica da 
Universidade Federal do RN, no Teatro Riachuelo; A Oktoberfest Natal e a visita do 
Kultur Tour, caminhão de 15 metros que trouxe filmes, teatro, djs e biblioteca. 
 
Já este ano está em curso, em parceria com o Sesc RN, a Mostra de Cinema Alemão, 
em Natal, São Paulo do Potengi, Mossoró, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. Para os 
próximos meses, Axel Geppert explicou que está prevista a visita de uma delegação 
do Senac RN ao Estado da Renânia – Palatinado, para conhecer melhor o sistema 
Dual de ensino. 
 
Para o segundo semestre, a previsão é de que um grupo de jovens alemães venha ao 
RN com o intuito de conhecer a sistemática de trabalho brasileira. Além disso, 
deverá ocorrer uma visita técnica de uma delegação do setor de Turismo potiguar à 
Renânia, com o objetivo de conhecer e montar pacotes para brasileiros passarem 
férias na Alemanha. Um grupo alemão, também deverá vir ao RN para estimular a 
vinda dos europeus para cá. 
 
Já em 2015, a expectativa é de que membros da Câmara de Turismo da Fecomércio, 
outros empresários do setor no estado e até mesmo representantes do Governo 
Potiguar e da Prefeitura de Natal participem da Feira de Turismo ITB, em Berlim. 



 

 
“Esperamos que esta reunião sirva para mediar e aproximar ainda mais o Sistema 
Fecomércio das entidades alemães, como o Instituto Goethe e a Casa de Cultura 
Alemã. A Federação do Comércio está sempre disposta a intermediar este 
intercâmbio”, afirma Gilberto Costa. 
 
Participaram da reunião, o vice-presidente Gilberto Costa; o Cônsul da Alemanha no 
RN, Axel Geppert; o diretor executivo da Fecomércio, Marcus Guedes; a conselheira 
da Alemanha no Brasil, Martina Hackelberg; a coordenadora da Casa de Cultura 
Alemã, Ute Hermanns; a coordenadora do Instituto Superior de Educação Ivoti, 
Josiane Richter; o diretor e a coordenadora do Instituto Goethe, Thomas Godel e 
Lucia Alt; e membros da equipe técnica da Fecomércio, Sesc e Senac. 
 
Atualizado em 1 de abril às 18:25 
 
 
Classificação: Positiva 
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COMITIVA ALEMÃ VISITA FECOMÉRCIO RN E SENAC  
 
postado por às 19:00:29 
 
Faça um comentário 
 
Nesta terça-feira (1), o vice-presidente da Fecomércio RN, Gilberto Costa, recebeu 
uma comitiva de alemães, representantes do Instituto Goeth e da Embaixada do país 
europeu além de membros do consulado alemão no Rio de Janeiro, que estão 
interessados em expandir o intercâmbio cultural entre o Rio Grande do Norte e a 
Alemanha. O encontro aconteceu na sede da Federação do Comércio do RN e teve 
ainda a presença do cônsul honorário da Alemanha no Rio Grande do Norte, Axel 
Geppert. 
 
Na reunião, o foco foi a possibilidade da expansão das parcerias ente o Rio Grande 
do Norte e a Renânia, principalmente na área de ensino de línguas, com a 
possibilidade de uma parceria formal e o Sistema Fecomércio, através do Senac RN; 
e o Instituto Goethe. Além da parceria com o Instituo, o Senac pretende criar um 
canal de troca de informações sobre o consagrado Sistema Dual de Ensino, método 



 

alemão cuja excelência e eficácia na formação de mão de obra, é mundialmente 
aclamado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE  DATA: 01.04.14              
Comitiva alemã visita Fecomércio e Senac para estreitar intercâmbio | O Jornal de 
Hoje 
 
 

 
 
Nesta terça-feira, o vice-presidente da Fecomércio RN, Gilberto Costa, recebeu uma 
comitiva de alemães, representantes do Instituto Goeth e da Embaixada do país 
europeu além de membros do consulado alemão no Rio de Janeiro, que estão 
interessados em expandir o intercâmbio cultural entre o Rio Grande do Norte e a 
Alemanha. O encontro aconteceu na sede da Federação do Comércio do RN e teve 
ainda a presença do cônsul honorário da Alemanha no Rio Grande do Norte, Axel 
Geppert. 
 
Inicialmente, Geppert fez uma breve apresentação sobre as ações desenvolvidas em 
parceria pelo RN e os alemães, notadamente da Renânia Palatinado. “O contato 
entre os dois estados começou em 2009, quando uma comitiva norte-rio-grandense 
esteve na Renânia Palatinado, para conhecer a realidade do empresariado local e 
angariar possíveis investimentos para o RN. Após essa primeira visita, até 2013 
houve outras sete, tanto dos brasileiros para a Alemanha, quanto dos alemães para 
o Brasil”. 
 



 

Na reunião desta segunda-feira, o foco foi a possibilidade da expansão das parcerias 
ente o Rio Grande do Norte e a Renânia, principalmente na área de ensino de 
línguas, com a possibilidade de uma parceria formal e o Sistema Fecomércio, através 
do Senac RN; e o Instituto Goethe – uma entidade ligada ao governo alemão, com 
atuação mundial e que estimula o ensino da língua alemã e o intercambio cultural 
entre aquele país e outras nações do mundo. 
 
Além da parceria com o Instituo, o Senac pretende criar um canal de troca de 
informações sobre o consagrado Sistema Dual de Ensino, método alemão cuja 
excelência e eficácia na formação de mão de obra, é mundialmente aclamdo. “A 
intenção inicial é promover a capacitação de professores do Senac no Instituto”, 
afirma Geppert. 
 
Os entendimentos iniciais no campo da capacitação e qualificação profissionais entre 
os alemães e o Sistema Fecomércio começaram no ano passado, com a assinatura de 
dois memorandos de entendimentos: o primeiro entre a Associação das Câmaras de 
Comércio e Indústria da Renânia-Palatinado e a Fecomércio RN, sobre a cooperação 
na promoção de negócios nas áreas de Comércio, Serviços e Turismo; e o segundo 
entre a Câmara de Formação de Mão de Obra de Trier – RLP (HWK) e o Senac RN. 
 
“Trata-se, na prática, de uma parceria internacional para o intercâmbio de 
conhecimentos e know-how na área da formação profissional, promovendo o 
intercâmbio de professores e palestrantes, bem como de profissionais da 
administração educacional”, comenta o cônsul. 
 
Ainda em 2013, seis colaboradores do Senac participaram do Programa de 
treinamento em gestão e meio ambiente, na Renânia-Palatinado. Em outubro do 
mesmo ano, houve a abertura da Temporada da Alemanha no RN, com uma sessão 
solene na Assembleia Legislativa do estado, com a participação do Ministro da 
Embaixada Alemã, Claudius Fischbach. Dentro deste projeto já aconteceram 
apresentações da Orquestra de Câmara da Universidade de Karlsruhe com a 
Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do RN, no Teatro Riachuelo; A 
Oktoberfest Natal; e a visita do Kultur Tour – Caminhão de 15 metros que trouxe 
Filmes, Teatro, DJs e Biblioteca. 
 
Já este ano, está em curso, em parceria com o Sesc RN, a Mostra de Cinema Alemão, 
em Natal, São Paulo do Potengi, Mossoró, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. Para os 
próximos meses, Axel Geppert explicou que está prevista a visita de uma delegação 
do Senac RN ao Estado da Renânia – Palatinado, para conhecer melhor o sistema 
Dual de ensino. 
 
Para o segundo semestre, a previsão é de que um grupo de jovens alemães venha ao 
RN com o intuito de conhecer a sistemática de trabalho brasileira. Também deverá 
ocorrer uma visita técnica de uma Delegação do setor de Turismo potiguar à 



 

Renânia, com o objetivo de conhecer e montar pacotes para brasileiros passarem 
férias na Alemanha. Um grupo alemão, também deverá vir ao RN para estimular a 
vinda dos europeus para cá. Já em 2015, a expectativa é de que membros da Câmara 
de Turismo da Fecomércio, outros empresários do setor no estado e até mesmo 
representantes do Governo Potiguar e da Prefeitura de Natal, participem da Feira de 
Turismo ITB, em Berlim. 
 
“Esperamos que esta reunião sirva para mediar e aproximar ainda mais o Sistema 
Fecomércio das entidades alemães, como o Instituto Goethe e a Casa de Cultura 
Alemã. A Federação do Comércio está sempre disposta a intermediar este 
intercâmbio”, afirma Gilberto Costa. 
 
Participaram da reunião, o vice-presidente Gilberto Costa; o Cônsul da Alemanha no 
RN, Axel Geppert; o diretor executivo da Fecomércio, Marcus Guedes; a conselheira 
da Alemanha no Brasil, Martina Hackelberg; a coordenadora da Casa de Cultura 
Alemã, Ute Hermanns; a coordenadora do Instituto Superior de Educação Ivoti, 
Josiane Richter; o diretor e a coordenadora do Instituto Goethe, Thomas Godel e 
Lucia Alt; e membros da equipe técnica da Fecomércio, Sesc e Senac. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Comitiva alemã visita Fecomercio para intercambio cultural e comercial - Blogs e 
Colunas - Nominuto.com 
 

 
Divulgação  
 
  Uma comitiva de alemães, representantes do Instituto Goeth e da 
Embaixada do país europeu além de membros do consulado alemão no Rio de 
Janeiro 
foram recebidos pelo o vice-presidente da Fecomercio RN, Gilberto Costa, na 
sede da entidade. Os alemães estão interessados em expandir o intercâmbio 
cultural entre o Rio Grande do Norte e a Alemanha. O encontro teve ainda a 
presença do cônsul honorário da Alemanha no Rio Grande do Norte, Axel Geppert.  
 
  
Geppert fez uma breve apresentação sobre as ações desenvolvidas em 
parceria pelo RN e os alemães, notadamente da Renânia Palatinado.  O contato 
entre os dois estados começou 
em 2009, quando uma comitiva norte-rio-grandense esteve na Renânia Palatinado, 
para conhecer a realidade do empresariado local e angariar possíveis 
investimentos para o RN. Após essa primeira visita, até 2013 houve outras sete, 
tanto dos brasileiros para a Alemanha, quanto dos alemães para o Brasil. 
 
  
O foco da reunião foi a possibilidade da expansão das parcerias ente o 
Rio Grande do Norte e a Renânia, principalmente na área de ensino de línguas, 
com a possibilidade de uma parceria formal e o Sistema Fecomercio, através do 
Senac RN; e o Instituto Goethe - uma entidade ligada ao governo alemão, com 
atuação mundial e que estimula o ensino da língua alemã e o intercambio 
cultural entre aquele país e outras nações do mundo. 



 

 
  Para o segundo semestre, a previsão é 
de que um grupo de jovens alemães venha ao RN com o intuito de conhecer a 
sistemática de trabalho da Fecomercio, através do Senac. Também deverá ocorrer 
uma visita técnica de uma delegação do setor de turismo potiguar à Renânia, com 
o objetivo de  conhecer e montar pacotes para brasileiros passarem férias 
na Alemanha. Um grupo alemão, também deverá vir ao RN para estimular a vinda 
dos europeus para Natal. Já em 2015, a expectativa é de que membros da Câmara 
de Turismo da Fecomercio, além empresários e representantes do Governo Estadual 
e da Prefeitura de Natal, participem da Feira de Turismo ITB, em Berlim. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO  DATA: 01.04.14             
 
Comitiva alemã visita Fecomércio RN e unidade do Senac Alecrim para estreitar 
intercâmbio 
 Vinda do grupo a Natal está dentro da parceria que o Sistema Fecomércio vem 
mantendo com o país europeu 
 
Nesta terça-feira, 01.04, o vice-presidente da Fecomércio RN, Gilberto Costa, 
recebeu uma comitiva de alemães, representantes do Instituto Goeth e da 
Embaixada do país europeu além de membros do consulado alemão no Rio de 

Janeiro, que estão interessados em expandir o intercâmbio cultural entre o Rio 
Grande do Norte e a Alemanha. O encontro aconteceu na sede da Federação do 
Comércio do RN e teve ainda a presença do cônsul honorário da Alemanha no Rio 
Grande do Norte, Axel Geppert. 

 
Inicialmente, Geppert fez uma breve apresentação sobre as ações desenvolvidas em 
parceria pelo RN e os alemães, notadamente da Renânia Palatinado. “O contato 
entre os dois estados começou em 2009, quando uma comitiva norte-rio-grandense 
esteve na Renânia Palatinado, para conhecer a realidade do empresariado local e 
angariar possíveis investimentos para o RN. Após essa primeira visita, até 2013 
houve outras sete, tanto dos brasileiros para a Alemanha, quanto dos alemães para 

o Brasil”. 
 
Na reunião desta segunda-feira, o foco foi a possibilidade da expansão das parcerias 
ente o Rio Grande do Norte e a Renânia, principalmente na área de ensino de 
línguas, com a possibilidade de uma parceria formal e o Sistema Fecomércio, através 
do Senac RN; e o Instituto Goethe - uma entidade ligada ao governo alemão, com 
atuação mundial e que estimula o ensino da língua alemã e o intercambio cultural 
entre aquele país e outras nações do mundo. 
 
Além da parceria com o Instituo, o Senac pretende criar um canal de troca de 
informações sobre o consagrado Sistema Dual de Ensino, método alemão cuja 
excelência e eficácia na formação de mão de obra, é mundialmente aclamdo. “A 

intenção inicial é promover a capacitação de professores do Senac no Instituto”, 
afirma Geppert. 
 
Os entendimentos iniciais no campo da capacitação e qualificação profissionais entre 
os alemães e o Sistema Fecomércio começaram no ano passado, com a assinatura de 
dois memorandos de entendimentos: o primeiro entre a Associação das Câmaras de 
Comércio e Indústria da Renânia-Palatinado e a Fecomércio RN, sobre a cooperação 
na promoção de negócios nas áreas de Comércio, Serviços e Turismo; e o segundo 
entre a Câmara de Formação de Mão de Obra de Trier - RLP (HWK) e o Senac RN. 
 



 

“Trata-se, na prática, de uma parceria internacional para o intercâmbio de 
conhecimentos e know-how na área da formação profissional, promovendo o 
intercâmbio de professores e palestrantes, bem como de profissionais da 
administração educacional”, comenta o cônsul. 
 
Ainda em 2013, seis colaboradores do Senac participaram do Programa de 
treinamento em gestão e meio ambiente, na Renânia-Palatinado. Em outubro do 
mesmo ano, houve a abertura da Temporada da Alemanha no RN, com uma sessão 
solene na Assembleia Legislativa do estado, com a participação do Ministro da 
Embaixada Alemã,  Claudius Fischbach. Dentro deste projeto já aconteceram 

apresentações da Orquestra de Câmara da Universidade de Karlsruhe com a 
Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do RN, no Teatro Riachuelo; A 
Oktoberfest Natal; e a visita do Kultur Tour - Caminhão de 15 metros que trouxe 
Filmes, Teatro, DJs e Biblioteca. 

 
Já este ano, está em curso, em parceria com o Sesc RN, a Mostra de Cinema Alemão, 
em Natal, São Paulo do Potengi, Mossoró, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. Para os 
próximos meses, Axel Geppert explicou que está  prevista a visita de uma delegação 
do Senac RN ao Estado da Renânia - Palatinado, para conhecer melhor o sistema 
Dual de ensino. 
 

Para o segundo semestre, a previsão é de que um grupo de jovens alemães venha ao 
RN com o intuito de conhecer a sistemática de trabalho brasileira. Também deverá 
ocorrer uma visita técnica de uma Delegação do setor de Turismo potiguar à 
Renânia, com o objetivo de  conhecer e montar pacotes para brasileiros passarem 
férias na Alemanha. Um grupo alemão, também deverá vir ao RN para estimular a 
vinda dos europeus para cá. Já em 2015, a expectativa é de que membros da Câmara 
de Turismo da Fecomércio, outros empresários do setor no estado e até mesmo 
representantes do Governo Potiguar e da Prefeitura de Natal, participem da Feira de 
Turismo ITB, em Berlim. 
 
“Esperamos que esta reunião sirva para mediar e aproximar ainda mais o Sistema 
Fecomércio das entidades alemães, como o Instituto Goethe e a Casa de Cultura 

Alemã. A Federação do Comércio está sempre disposta a intermediar este 
intercâmbio”, afirma Gilberto Costa. 
 
Participaram da reunião, o vice-presidente Gilberto Costa; o Cônsul da Alemanha no 
RN, Axel Geppert; o diretor executivo da Fecomércio, Marcus Guedes; a conselheira 
da Alemanha no Brasil, Martina Hackelberg; a coordenadora da Casa de Cultura 
Alemã, Ute Hermanns; a coordenadora do Instituto Superior de Educação Ivoti, 
Josiane Richter; o diretor e a coordenadora do Instituto Goethe, Thomas Godel e 
Lucia Alt; e membros da equipe técnica da Fecomércio, Sesc e Senac. 
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Comitiva alemã visita Fecomércio e Senac Alecrim para estreitar intercâmbio  
 

 

Nesta terça-feira, 01 de abril,  o vice-presidente da Fecomércio RN, Gilberto Costa, 
recebeu uma comitiva de alemães, representantes do Instituto Goeth e da 
Embaixada do país europeu além de membros do consulado alemão no Rio de 
Janeiro, que estão interessados em expandir o intercâmbio cultural entre o Rio 
Grande do Norte e a Alemanha. O encontro aconteceu na sede da Federação do 
Comércio do RN e teve ainda a presença do cônsul honorário da Alemanha no Rio 
Grande do Norte, Axel Geppert. 

Inicialmente, Geppert fez uma breve apresentação sobre as ações desenvolvidas em 
parceria pelo RN e os alemães, notadamente da Renânia Palatinado. “O contato 
entre os dois estados começou em 2009, quando uma comitiva norte-rio-grandense 
esteve na Renânia Palatinado, para conhecer a realidade do empresariado local e 
angariar possíveis investimentos para o RN. Após essa primeira visita, até 2013 
houve outras sete, tanto dos brasileiros para a Alemanha, quanto dos alemães para 
o Brasil”. 

Na reunião desta segunda-feira, o foco foi a possibilidade da expansão das parcerias 
ente o Rio Grande do Norte e a Renânia, principalmente na área de ensino de 
línguas, com a possibilidade de uma parceria formal e o Sistema Fecomércio, através 
do Senac RN; e o Instituto Goethe – uma entidade ligada ao governo alemão, com 
atuação mundial e que estimula o ensino da língua alemã e o intercambio cultural 
entre aquele país e outras nações do mundo. 

Além da parceria com o Instituo, o Senac pretende criar um canal de troca de 
informações sobre o consagrado Sistema Dual de Ensino, método alemão cuja 
excelência e eficácia na formação de mão de obra, é mundialmente aclamdo. “A 
intenção inicial é promover a capacitação de professores do Senac no Instituto”, 
afirma Geppert. 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/76428858
http://companhiadanoticia.com.br/comitiva-alema-visita-fecomercio-e-senac-alecrim-para-estreitar-intercambio/fecoalem/
http://companhiadanoticia.com.br/comitiva-alema-visita-fecomercio-e-senac-alecrim-para-estreitar-intercambio/fecoalem/


 

Os entendimentos iniciais no campo da capacitação e qualificação profissionais entre 
os alemães e o Sistema Fecomércio começaram no ano passado, com a assinatura de 
dois memorandos de entendimentos: o primeiro entre a Associação das Câmaras de 
Comércio e Indústria da Renânia-Palatinado e a Fecomércio RN, sobre a cooperação 
na promoção de negócios nas áreas de Comércio, Serviços e Turismo; e o segundo 
entre a Câmara de Formação de Mão de Obra de Trier – RLP (HWK) e o Senac RN. 
“Trata-se, na prática, de uma parceria internacional para o intercâmbio de 
conhecimentos e know-how na área da formação profissional, promovendo o 
intercâmbio de professores e palestrantes, bem como de profissionais da 
administração educacional”, comenta o cônsul. 

Ainda em 2013, seis colaboradores do Senac participaram do Programa de 
treinamento em gestão e meio ambiente, na Renânia-Palatinado. Em outubro do 
mesmo ano, houve a abertura da Temporada da Alemanha no RN, com uma sessão 
solene na Assembleia Legislativa do estado, com a participação do Ministro da 
Embaixada Alemã, Claudius Fischbach. Dentro deste projeto já aconteceram 
apresentações da Orquestra de Câmara da Universidade de Karlsruhe com a 
Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do RN, no Teatro Riachuelo; A 
Oktoberfest Natal; e a visita do Kultur Tour – Caminhão de 15 metros que trouxe 
Filmes, Teatro, DJs e Biblioteca. 

Já este ano, está em curso, em parceria com o Sesc RN, a Mostra de Cinema Alemão, 
em Natal, São Paulo do Potengi, Mossoró, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. Para os 
próximos meses, Axel Geppert explicou que está prevista a visita de uma delegação 
do Senac RN ao Estado da Renânia – Palatinado, para conhecer melhor o sistema 
Dual de ensino. 

Para o segundo semestre, a previsão é de que um grupo de jovens alemães venha ao 
RN com o intuito de conhecer a sistemática de trabalho brasileira. Também deverá 
ocorrer uma visita técnica de uma Delegação do setor de Turismo potiguar à 
Renânia, com o objetivo de conhecer e montar pacotes para brasileiros passarem 
férias na Alemanha. Um grupo alemão, também deverá vir ao RN para estimular a 
vinda dos europeus para cá. Já em 2015, a expectativa é de que membros da Câmara 
de Turismo da Fecomércio, outros empresários do setor no estado e até mesmo 
representantes do Governo Potiguar e da Prefeitura de Natal, participem da Feira de 
Turismo ITB, em Berlim. 

“Esperamos que esta reunião sirva para mediar e aproximar ainda mais o Sistema 
Fecomércio das entidades alemães, como o Instituto Goethe e a Casa de Cultura 
Alemã. A Federação do Comércio está sempre disposta a intermediar este 
intercâmbio”, afirma Gilberto Costa. 

Participaram da reunião, o vice-presidente Gilberto Costa; o Cônsul da Alemanha no 
RN, Axel Geppert; o diretor executivo da Fecomércio, Marcus Guedes; a conselheira 
da Alemanha no Brasil, Martina Hackelberg; a coordenadora da Casa de Cultura 
Alemã, Ute Hermanns; a coordenadora do Instituto Superior de Educação Ivoti, 



 

Josiane Richter; o diretor e a coordenadora do Instituto Goethe, Thomas Godel e 
Lucia Alt; e membros da equipe técnica da Fecomércio, Sesc e Senac. 

  

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 



 

VEÍCULO: TURISMO POR CRISTINA LIRA    DATA: 01.04.14 
Comitiva alemã visita Fecomércio RN e unidade do Senac Alecrim para estreitar 
intercâmbio 
 
Vinda do grupo a Natal está dentro da parceria que o Sistema Fecomércio vem 
mantendo com o país europeu 
 
Nesta  terça-feira, 01.04, o vice-presidente da Fecomércio RN, Gilberto Costa, 
 recebeu uma comitiva de alemães, representantes do Instituto Goeth e da 
 Embaixada do país europeu além de membros do consulado alemão no Rio de 
 Janeiro, que estão interessados em expandir o intercâmbio cultural  
entre o Rio Grande do Norte e a Alemanha. O encontro aconteceu na sede  
da Federação do Comércio do RN e teve ainda a presença do cônsul  
honorário da Alemanha no Rio Grande do Norte, Axel Geppert.  
 
Inicialmente, 
 Geppert fez uma breve apresentação sobre as ações desenvolvidas em  
parceria pelo RN e os alemães, notadamente da Renânia Palatinado. “O  
contato entre os dois estados começou em 2009, quando uma comitiva  
norte-rio-grandense esteve na Renânia Palatinado, para conhecer a  
realidade do empresariado local e angariar possíveis investimentos para o 
 RN. Após essa primeira visita, até 2013 houve outras sete, tanto dos  
brasileiros para a Alemanha, quanto dos alemães para o Brasil”. 
 
Na 
 reunião desta segunda-feira, o foco foi a possibilidade da expansão das 
 parcerias ente o Rio Grande do Norte e a Renânia, principalmente na  
área de ensino de línguas, com a possibilidade de uma parceria formal e o 
 Sistema Fecomércio, através do Senac RN; e o Instituto Goethe - uma  
entidade ligada ao governo alemão, com atuação mundial e que estimula o  
ensino da língua alemã e o intercambio cultural entre aquele país e  
outras nações do mundo. 
 
Além 
 da parceria com o Instituo, o Senac pretende criar um canal de troca de 
 informações sobre o consagrado Sistema Dual de Ensino, método alemão  
cuja excelência e eficácia na formação de mão de obra, é mundialmente  
aclamdo. “A intenção inicial é promover a capacitação de professores do  
Senac no Instituto”, afirma Geppert. 
 
Os 
 entendimentos iniciais no campo da capacitação e qualificação  
profissionais entre os alemães e o Sistema Fecomércio começaram no ano  
passado, com a assinatura de dois memorandos de entendimentos: o  



 

primeiro entre a Associação das Câmaras de Comércio e Indústria da  
Renânia-Palatinado e a Fecomércio RN, sobre a cooperação na promoção de  
negócios nas áreas de Comércio, Serviços e Turismo; e o segundo entre a  
Câmara de Formação de Mão de Obra de Trier - RLP (HWK) e o Senac RN. 
 
“Trata-se, 
 na prática, de uma parceria internacional para o intercâmbio de  
conhecimentos e know-how na área da formação profissional, promovendo o  
intercâmbio de professores e palestrantes, bem como de profissionais da  
administração educacional”, comenta o cônsul. 
 
Ainda 
 em 2013, seis colaboradores do Senac participaram do Programa de  
treinamento em gestão e meio ambiente, na Renânia-Palatinado. Em outubro 
 do mesmo ano, houve a abertura da Temporada da Alemanha no RN, com uma  
sessão solene na Assembleia Legislativa do estado, com a participação do 
 Ministro da Embaixada Alemã,  Claudius Fischbach. Dentro deste projeto  
já aconteceram apresentações da Orquestra de Câmara da Universidade de  
Karlsruhe com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do RN, no  
Teatro Riachuelo; A Oktoberfest Natal; e a visita do Kultur Tour -  
Caminhão de 15 metros que trouxe Filmes, Teatro, DJs e Biblioteca. 
 
Já 
 este ano, está em curso, em parceria com o Sesc RN, a Mostra de Cinema  
Alemão, em Natal, São Paulo do Potengi, Mossoró, Caicó, Macaíba e Nova  
Cruz. Para os próximos meses, Axel Geppert explicou que está  prevista a 
 visita de uma delegação do Senac RN ao Estado da Renânia - Palatinado,  
para conhecer melhor o sistema Dual de ensino.  
 
Para 
 o segundo semestre, a previsão é de que um grupo de jovens alemães  
venha ao RN com o intuito de conhecer a sistemática de trabalho  
brasileira. Também deverá ocorrer uma visita técnica de uma Delegação do 
 setor de Turismo potiguar à Renânia, com o objetivo de  conhecer e  
montar pacotes para brasileiros passarem férias na Alemanha. Um grupo  
alemão, também deverá vir ao RN para estimular a vinda dos europeus para 
 cá. Já em 2015, a expectativa é de que membros da Câmara de Turismo da  
Fecomércio, outros empresários do setor no estado e até mesmo  
representantes do Governo Potiguar e da Prefeitura de Natal, participem  
da Feira de Turismo ITB, em Berlim. 
 
“Esperamos 
 que esta reunião sirva para mediar e aproximar ainda mais o Sistema  
Fecomércio das entidades alemães, como o Instituto Goethe e a Casa de  



 

Cultura Alemã. A Federação do Comércio está sempre disposta a  
intermediar este intercâmbio”, afirma Gilberto Costa. 
 
Participaram 
 da reunião, o vice-presidente Gilberto Costa; o Cônsul da Alemanha no  
RN, Axel Geppert; o diretor executivo da Fecomércio, Marcus Guedes; a  
conselheira da Alemanha no Brasil, Martina Hackelberg; a coordenadora da 
 Casa de Cultura Alemã, Ute Hermanns; a coordenadora do Instituto  
Superior de Educação Ivoti, Josiane Richter; o diretor e a coordenadora  
do Instituto Goethe, Thomas Godel e Lucia Alt; e membros da equipe  
técnica da Fecomércio, Sesc e Senac.  
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Comitiva alemã visita Fecomércio e unidade do Senac Alecrim para estreitar 
intercâmbio - Notícias - Economia - Nominuto.com 
 
 
O vice-presidente da Fecomércio RN, Gilberto Costa, recebeu uma comitiva de 
alemães nesta terça-feira (4), representantes do Instituto Goeth e da Embaixada do 
país europeu além de membros do consulado alemão no Rio de Janeiro, que estão 
interessados em expandir o intercâmbio cultural entre o Rio Grande do Norte e a 
Alemanha. O encontro aconteceu na sede da Federação do Comércio do RN e teve 
ainda a presença do cônsul honorário da Alemanha no Rio Grande do Norte, Axel 
Geppert.  
 
Inicialmente, Geppert fez uma breve apresentação sobre as ações desenvolvidas em 
parceria pelo RN e os alemães, notadamente da Renânia Palatinado. “O contato 
entre os dois estados começou em 2009, quando uma comitiva norte-riograndense 
esteve na Renânia Palatinado, para conhecer a realidade do empresariado local e 
angariar possíveis investimentos para o RN. Após essa primeira visita, até 2013 
houve outras sete, tanto dos brasileiros para a Alemanha, quanto dos alemães para 
o Brasil”. 
 
Na reunião desta segunda-feira, o foco foi a possibilidade da expansão das parcerias 
ente o Rio Grande do Norte e a Renânia, principalmente na área de ensino de 
línguas, com a possibilidade de uma parceria formal e o Sistema Fecomércio, através 
do Senac RN; e o Instituto Goethe - uma entidade ligada ao governo alemão, com 
atuação mundial e que estimula o ensino da língua alemã e o intercambio cultural 
entre aquele país e outras nações do mundo. 
 
Além da parceria com o Instituo, o Senac pretende criar um canal de troca de 
informações sobre o consagrado Sistema Dual de Ensino, método alemão cuja 
excelência e eficácia na formação de mão de obra, é mundialmente aclamdo. “A 
intenção inicial é promover a capacitação de professores do Senac no Instituto”, 
afirma Geppert. 
 
Os entendimentos iniciais no campo da capacitação e qualificação profissionais entre 
os alemães e o Sistema Fecomércio começaram no ano passado, com a assinatura de 
dois memorandos de entendimentos: o primeiro entre a Associação das Câmaras de 
Comércio e Indústria da Renânia-Palatinado e a Fecomércio RN, sobre a cooperação 
na promoção de negócios nas áreas de Comércio, Serviços e Turismo; e o segundo 
entre a Câmara de Formação de Mão de Obra de Trier - RLP (HWK) e o Senac RN. 
 
“Trata-se, na prática, de uma parceria internacional para o intercâmbio de 
conhecimentos e know-how na área da formação profissional, promovendo o 



 

intercâmbio de professores e palestrantes, bem como de profissionais da 
administração educacional”, comenta o cônsul. 
 
Ainda em 2013, seis colaboradores do Senac participaram do Programa de 
treinamento em gestão e meio ambiente, na Renânia-Palatinado. Em outubro do 
mesmo ano, houve a abertura da Temporada da Alemanha no RN, com uma sessão 
solene na Assembleia Legislativa do estado, com a participação do Ministro da 
Embaixada Alemã,  Claudius Fischbach. Dentro deste projeto já aconteceram 
apresentações da Orquestra de Câmara da Universidade de Karlsruhe com a 
Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do RN, no Teatro Riachuelo; A 
Oktoberfest Natal; e a visita do Kultur Tour - Caminhão de 15 metros que trouxe 
Filmes, Teatro, DJs e Biblioteca. 
 
Já este ano, está em curso, em parceria com o Sesc RN, a Mostra de Cinema Alemão, 
em Natal, São Paulo do Potengi, Mossoró, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. Para os 
próximos meses, Axel Geppert explicou que está  prevista a visita de uma delegação 
do Senac RN ao Estado da Renânia - Palatinado, para conhecer melhor o sistema 
Dual de ensino.  
 
Para o segundo semestre, a previsão é de que um grupo de jovens alemães venha ao 
RN com o intuito de conhecer a sistemática de trabalho brasileira. Também deverá 
ocorrer uma visita técnica de uma Delegação do setor de Turismo potiguar à 
Renânia, com o objetivo de  conhecer e montar pacotes para brasileiros passarem 
férias na Alemanha. Um grupo alemão, também deverá vir ao RN para estimular a 
vinda dos europeus para cá. Já em 2015, a expectativa é de que membros da Câmara 
de Turismo da Fecomércio, outros empresários do setor no estado e até mesmo 
representantes do Governo Potiguar e da Prefeitura de Natal, participem da Feira de 
Turismo ITB, em Berlim. 
 
“Esperamos que esta reunião sirva para mediar e aproximar ainda mais o Sistema 
Fecomércio das entidades alemães, como o Instituto Goethe e a Casa de Cultura 
Alemã. A Federação do Comércio está sempre disposta a intermediar este 
intercâmbio”, afirma Gilberto Costa. 
 
Participaram da reunião, o vice-presidente Gilberto Costa; o Cônsul da Alemanha no 
RN, Axel Geppert; o diretor executivo da Fecomércio, Marcus Guedes; a conselheira 
da Alemanha no Brasil, Martina Hackelberg; a coordenadora da Casa de Cultura 
Alemã, Ute Hermanns; a coordenadora do Instituto Superior de Educação Ivoti, 
Josiane Richter; o diretor e a coordenadora do Instituto Goethe, Thomas Godel e 
Lucia Alt; e membros da equipe técnica da Fecomércio, Sesc e Senac. 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM            DATA: 01.04.14              
 
Inscrições abertas para a 5ª Corrida do Comerciário - Blogs e Colunas - 
Nominuto.com 
 
Depois de abrir inscrições exclusivas para os comerciários, a 5ª Corrida do 
Comerciário já recebe inscrições de toda a comunidade. De 31/03 a 14/04, homens e 
mulheres a partir de 18 anos podem acessar o site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br 
e se inscrever na corrida, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. 
A maratona será dia 01/05, às 16h, de forma inédita na Zona Norte de Natal. 
 
A 5ª Corrida do Comerciário integra uma série de atividades em comemoração ao 
Dia do Trabalhador.  Além da categoria adulto (incluindo portadores de necessidades 
especiais), que oferece 1.500 vagas e engloba percursos de 5 e 10 km, os pequenos 
entre 07 e 13 anos também podem se inscrever na categoria infantil (recreativa), 
com 200 vagas disponíveis. 
 
As inscrições para comerciários e crianças são gratuitas, sendo pedidos somente 2 kg 
e 1 kg de alimento não perecíveis respectivamente. Aos inscritos na categoria 
Comunidade, será cobrada uma taxa de R$ 25, além dos 2 kg de alimentos. Os 
alimentos, entregues no dia do recebimento dos kits, serão destinados ao programa 
Mesa Brasil Sesc. 
 
Os primeiros lugares nas categorias Adulto ganham kits esportivos, bicicletas e 
diárias nas hospedagens Sesc RN. Os percursos variam entre 50 e 80 metros (corrida 
infantil recreativa. A entrega dos kits acontece dias 28 e 29/05 no Sesc Centro 
(Cidade Alta). Comerciários devem levar, além dos 2 kg de alimentos, a carteirinha 
do Sesc dentro da validade. 
 
Serviço 
 
O quê? Inscrições abertas para 5ª Corrida do Comerciário  
 
Quando? 
 
31/03 a 14/04: comerciários, crianças e comunidade em geral 
 
Quanto? 
 
Comerciários: 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal) 
 
Crianças:  1kg de alimento não perecível (exceto sal) 
 
Comunidade: R$ 25 + 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal) 



 

 
Como se inscrever? No site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Vai começar o Palco Giratório 2014 
 Projeto trará 10 espetáculos gratuitos a 09 cidades do RN de abril a outubro. 1ª 
apresentação será dia 03/04, no TAM 
 
 O Rio Grande do Norte vai virar um grande palco de abril a outubro de 2014. É o 
17º Palco Giratório, projeto de difusão das artes cênicas trazido pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc, que, este ano, circulará por nove cidades 
potiguares. O primeiro espetáculo nacional será Homem de Sola de Vento (SP), cuja 
estreia acontece na quinta-feira (03/04), às 20h, no Teatro Alberto Maranhão 
(Natal). Para ter acesso ao ingresso, é só levar 1 kg de alimento não perecível na 
bilheteria do teatro 1h hora antes da peça.  
 
Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, “O Sesc tem uma 
tradição inquestionável de excelência em projetos culturais e no apoio às atividades 
desta área. O Palco Giratório é uma prova desta nossa vocação. Com ele, 
promovemos intercâmbios entre diversos grupos, de vários estados, de forma a 
promover a disseminação nacional da expressão cênica, em suas diversas nuances”. 
 
A diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral, diz que o diferencial do projeto este 
ano será “a ampliação do número de cidades visitadas, refletindo a intenção do Sesc 
de interiorizar suas ações”.  
 
Dia (02/03), também no TAM e no mesmo horário, será apresentada a peça Guerra, 
Formigas e Palhaços (RN),dentro da proposta de intercâmbio com grupos 
locais.Depois de se apresentar em Natal, Homem de Sola de Vento vai ao Teatro Dix-
huit Rosado, em Mossoró, onde se apresenta no domingo (06/03), às 20h. A peça 
brinca com a invasão da classe média aos aeroportos, utilizando técnicas circenses 
como acrobacia e trapézio.  
 
O aquecimento para o Palco Giratório 2014 já começou na segunda-feira (31/03), 
quando homens e mulheres cobertos de argila e vestidos de executivos invadiram as 
ruas de Natal para criticar o massacrante ambiente corporativo na intervenção 
urbana Cegos (SP).  
 
Lançamento oficial 
 
A solenidade do lançamento oficial do Palco Giratório 2014 será no dia 07 de abril, às 
17h30, na área verde do Sesc Centro (Natal). O evento para convidados contará com 
a presença da imprensa potiguar, de autoridades e de integrantes do Clowns de 



 

Shakespeare, grupo potiguar que participou do Palco Giratório 2006. Ao final, será 
apresentado de forma gratuita e aberta ao público o teatro de rua Cravo do 
Canavial, do grupo Pele de Fulô (RN). 
 
17º Palco no RN 
 
De abril a maio, a 17ª edição do Palco Giratório levará dez espetáculos nacionais às 
cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Assú, 
Currais Novos e Santa Cruz.  Circo, drama, comédia, teatro infantil e infanto-juvenil 
são alguns dos gêneros.  
 
Além disso, o projeto promoverá cinco apresentações de grupos teatrais locais – 
dentro da proposta de intercâmbio com os grupos nacionais –, oficinas teatrais e um 
Pensamento Giratório em Mossoró, no qual os artistas visitantes batem um papo 
com a plateia, intermediado por um profissional local da área. 
 
Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), serão apresentados os espetáculos Guerra, 
Formigas e Palhaços (RN),Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial (RN), O 
Mistério da Bomba H (MG), Sargento Getúlio (BA) – monólogo com texto do escritor 
João Ubaldo Ribeiro –, Barrica – Poráguabaixo (SC) e Uma Flor de Dama (CE). Para a 
2ª etapa (julho a outubro), estão programadas as apresentações de Viúva, Porém 
Honesta (PE), O Segredo da Arca de Trancoso (BA), Plaguim (MS), Deus da Fortuna 
(PB) e Romeu e Julieta (CE).Os alimentos arrecadados na entrada serão destinados 
ao Mesa Brasil, programa de assistência do Sesc RN.  
 
Para saber mais, acesse o site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br e o site do Palco 
Giratório, o www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio.  
 
Serviço: 
 
O quê? Estreia Palco Giratório 2014 
 
Quando? 03/04, às 20h 
 
Onde? Teatro Alberto Maranhão (Praça Augusto Severo, Ribeira, Natal/RN) 
 
Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência à 
bilheteria do teatro e trocar pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: 
cada alimento vale um ingresso. 
 
Mais informações: www.sescrn.com.br  | 
www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio  
 
Fonte: Sesc RN 



 

 
0 Comentário 
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Palco Giratório deste ano trará 10 espetáculos gratuitos a 09 cidades do RN » Blog 
do Marcos Dantas 
 
 
 
O Rio Grande do Norte vai virar um grande palco de abril a outubro de 2014. É o 17º 
Palco Giratório, projeto de difusão das artes cênicas trazido pelo Sistema Fecomércio 
RN, por meio do Sesc, que, este ano, circulará por nove cidades potiguares. O 
primeiro espetáculo nacional será Homem de Sola de Vento (SP), cuja estreia 
acontece na quinta-feira (03), às 20h, no Teatro Alberto Maranhão (Natal). Para ter 
acesso ao ingresso, é só levar 1 kg de alimento não perecível na bilheteria do teatro 
01h hora antes do da peça.  
 
De abril a maio, a 17ª edição do Palco Giratório levará dez espetáculos nacionais às 
cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Assú, 
Currais Novos e Santa Cruz.  Circo, drama, comédia, teatro infantil e infanto-juvenil 
são alguns dos gêneros.  
Classificação: Positiva 
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Fátima nega traição mas lembra que o PT elegeu Carlos Eduardo prefeito de Natal 

Pré-candidata ao Senado, petista lamenta confirmação do apoio do PDT ao PMDB para as 

eleições de 2014 

 
Ciro Marques 

Repórter de Política 

A deputada federal Fátima Bezerra, do PT, não está se sentindo traída pelo prefeito de 
Natal, Carlos Eduardo Alves, porque ele escolheu apoiar a chapa do PMDB/PSB e não a 
aliança PSD/PT. Contudo, é bem verdade que, para a parlamentar, pré-candidata ao 
Senado, a decisão de Carlos Eduardo representa um “equívoco”, uma vez que o PDT 
tem um histórico de aproximação com o PT e o PSD mas, nesse pleito, ficará no 
mesmo palanque que grupos como o DEM e o PSDB. 

Na edição desta segunda-feira, O Jornal de Hoje publicou uma matéria em que o 
vereador do PT, Fernando Lucena, criticou a atitude de Carlos Eduardo, afirmando que 
Fátima o ajudou bastante, mas ele preferiu o PMDB, traindo-a. “Não concordo com 
Fernando, a gente não pode colocar política dessa forma. Claro que nós gostaríamos 
muito de ter o apoio do prefeito Carlos Eduardo, bem avaliado e com quem temos 
afinidade política”, afirmou Fátima, em entrevista ao Jornal das Seis, da 96 FM, 
ressaltando que viu a decisão, de qualquer forma, como um erro político do prefeito. 

“É um equívoco. Não é questão de perdoar. Caberá a população avaliar isso”, analisou 
Fátima Bezerra. “Uma coisa é a questão eleitoral. Lamento o PDT ter tomado essa 

http://d25vw65106l1re.cloudfront.net/media/78o7o67o54o.jpg


 

decisão, pela história, pela trajetória que tem. Nós estranhamos o PDT se aliar a uma 
chapa de partidos mais conservadores, como o DEM e o PSDB”, explicou Fátima 
Bezerra ao justificar o porquê de achar que foi um equívoco do chefe do Executivo. 

O apoio de Carlos Eduardo à aliança PSD/PT era esperada porque o prefeito, no último 
pleito que participou, em 2012, teve o apoio do vice-governador Robinson Faria, do 
PSD, durante toda a corrida eleitoral. Fátima e o PT apoiaram ele no segundo turno, 
justamente, contra um candidato do PMDB, Hermano Morais, que tinha o apoio de 
Henrique Eduardo Alves, pré-candidato peemedebista ao Governo. 

“Ele sabe que o apoio do PT foi decisivo (nessa eleição), mas a expectativa que a 
tínhamos de ter o apoio do PDT não era por causa de um toma lá da cá”, ressaltou 
Fátima, dizendo que também não usou a influência que tem em Brasília, por ser do 
mesmo partido da presidente da República, Dilma Rousseff, para conseguir recursos 
para Natal com a intenção de garantir o apoio pedetista. “Ajudei (Natal) no passado, 
no presente e vou continuar ajudando ainda mais. É minha obrigação, porque é um 
dever republicano”, prometeu. 

ROMPIMENTO 
Fátima Bezerra também fez questão de deixar claro que não vai haver um 
rompimento do PT com a gestão Carlos Eduardo na administração municipal. “Não 
tem rompimento do PT com o Governo Carlos Eduardo, porque o PT não faz parte da 
Prefeitura, o que não se significa o PT se negar a contribuir”, tentou explicar a 
deputada federal. 

“Cipriano (Maia, filiado ao PT e secretário municipal de Saúde) está lá a convite do 
prefeito. Virgínia (Ferreira, secretária municipal de Planejamento) nem filiada ao PT é 
(apesar de ter ligação com Fátima Bezerra). Está lá também a convite do prefeito”, 
reafirmou a petista. 

“C      ã  de Henrique é eivada de contradições por ter José Agripino e PSD ” 
A análise do apoio de Carlos Eduardo ao PMDB não foi a única feita pela pré-candidata 
Fátima Bezerra na entrevista concedida nesta segunda-feira. A parlamentar petista 
também usou o espaço para cutucar os futuros adversários, por eles construírem uma 
chapa com o apoio do DEM e do PSDB, partidos que ainda fazem parte da atual 
administração, da governador Democrata Rosalba CIarlini. 

“Essa coligação é eivada de contradições, porque essa coligação se apresenta como 
uma chapa de oposição no plano estadual, mas essa afirmação não se sustenta, 
porque dentro dessa coligação lá está o senador José Agripino, lá está o PSDB. 
Agripino cujo partido está no comando do Governo do Estado”, analisou Fátima 
Bezerra, acrescentando que “tem partidos políticos que estão a frente dessa coligação 
e continuam no próprio Governo do Estado”. 



 

Para exemplificar o que disse, Fátima Bezerra propôs que se pegasse uma fotografia 
da chapa de Henrique e comparasse com uma foto do Conselho Político criado em 
2012 para ajudar na gestão da governadora Rosalba. Na imagem do Conselho, seria 
possível ver Garibaldi Alves Filho, José Agripino, o presidente da Assembleia 
Legislativa, Ricardo Motta; o deputado federal João Maia (candidato a vice na chapa 
do PMDB) e o próprio Henrique Alves. E todos estão na chapa. 

“Nessa coligação, se você pegar a fotografia, a última fotografia do conselho político 
do governo estadual, você vai ver que é a mesma. Os mesmos personagens que estão 
hoje a frente dessa coligação, com exceção apenas do PSB e do PDT, que nos 
lamentamos, porque o estranho é exatamente tanto o PSB, quanto o PDT, aderir a 
essa coligação, tendo assumido no plano estadual uma postura clara de oposição”, 
analisou Fátima. 

Por sinal, a petista fez questão de dizer que o maior problema para fechar a aliança 
com o PMDB não foi o PSB da pré-candidata ao Senado, Wilma de Faria, mas sim esses 
partidos como o PSDB e o DEM. “O que nos afastou foi a intenção do PMDB de fazer 
uma coligação mais ampla, incorporando o DEM e o PSDB. O PMDB preferiu o senador 
José Agripino, o PSDB, que são adversários ferrenhos não só de Dilma, mas Dilma e de 
Michel Temer”, afirmou. 

José Agripino, presidente nacional do DEM, por sinal, foi eleito por Fátima como o 
maior obstáculo para uma aliança entre PMDB e PT. “Como é que nós vamos nos aliar 
ao senador José Agripino se ele, de manhã, de tarde e de noite não faz outra coisa que 
não seja ao longo desses 12 anos, desconstruir, bater no governo? O senador Agripino 
vive só de fazer críticas e mais críticas ao projeto nacional em curso então, pelo amor 
de Deus, a política não é um vale tudo. O PT perderia por completo a sua identidade, a 
história que ele vem construindo, a sua cara, sua identidade política, se ele fosse fazer 
parte de uma coalizão como essa”, explicou. 

ELEIÇÃO 
Com relação às eleições que se aproximam, Fátima Bezerra afirmou que o PT e o PSD 
não deverão ficar isolados, mesmo o PMDB contabilizando algo em torno de 18 
partidos na chapa. Além disso, a petista previu também um pleito disputado, 
concorrido, sem governador ou senador nomeados. 

“Acho que teremos um debate de natureza política muito importante. Vamos discutir, 
por exemplo, porque o RN está há décadas nessa condição de subdesenvolvimento 
que apresenta”, afirmou Fátima, remetendo ao fato dos últimos governadores do 
Estado, todos eles, estarem na coligação que apóia Henrique. 
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