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Rodadas de negócios para divulgar destinos do RN nos EUA e México acontecem 
em março - Companhia da Notícia - Informação com personalidade. 
 

Estão marcadas para os 
dias 11 e 13 de março as rodadas de negócios que serão realizadas nos Estados 
Unidos (Miami) e México (Cidade do México), com o objetivo de potencializar os 
efeitos positivos do fato de Natal ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 
Futebol 2014 sobre nosso turismo. As seleções dos dois países vão jogar em Natal e 
devem atrair milhares de turistas para a cidade. 
 
As datas foram anunciadas na tarde desta quinta-feira, 09, durante a segunda 
reunião comandada pela Câmara Empresarial do Turismo da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do RN, em parceria com o Sebrae RN, que aconteceu na 
sede da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH 
RN). 
 
A reunião foi um desdobramento da que aconteceu na última terça-feira, no próprio 
Sebrae, momento em que o coordenador da Câmara Empresarial do Turismo, 
George Gosson, apresentou a ação a alguns empresários do setor privado. 
Participaram da reunião de hoje, associados da ABIH RN e do Natal Convention 
Bureau. 
 
“O Sebrae vai viabilizar as rodadas de negócios. Em cada rodada de negócios, 20 
empresários norteamericanos e mexicanos vão conversar diretamente com os 
empresários brasileiros, que vão apresentar os destinos e os equipamentos”, disse o 
superintendente em exercício do Sebrae RN, João Hélio Cavalcanti. 
 
“Esta é uma oportunidade única para os empresários do Rio Grande do Norte. É uma 
oportunidade de abrir o mercado, e divulgar o destino Natal, o destino Rio Grande 
do Norte, em locais que estão há anos sem divulgação”, afirmou o presidente da 
ABIH RN, Habib Chalita, que frisou ainda que a ação vai beneficiar o turismo inclusive 



 

no pós-Copa. 
 
Além de Natal, alguns dos destinos confirmados para serem divulgados nos dois 
países são Pipa, Tibau do Sul e Parnamirim. “O resultado desta reunião de hoje 
também foi muito positivo. Os empresários estão recebendo muito bem a nossa 
ideia e demonstrando interesse em participar das rodadas de negócios”, concluiu 
George Gosson. 
 
  
 
(Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 
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FECOMÉRCIO/RN PREPARA RODADAS DE NEGÓCIOS COM EUA E MÉXICO VISANDO 
A COPA 
 
 
Um encontro promovido pela 
Câmara Empresarial do Turismo da Federação do Comércio de Bens e Serviços 
(Fecomercio), em parceria com o Sebrae, começou a detalhar uma ação efetiva do 
setor privado potiguar no sentido de potencializar os efeitos positivos do fato 
de Natal ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol 2014. A reunião 
aconteceu na manhã de hoje (7), no Sebrae, e deverá seguir até março duas 
rodadas de negócios envolvendo empresários do RN e possíveis parceiros 
norteamericamos e mexicanos, dois dos países cujas seleções irão disputar jogos 
na capital potiguar durante o Mundial. 
 
Os membros da Câmara 
Empresarial do Turismo da Fecomércio se reuniram com a consultora da Atalho 
Comunicação (ATCM), Sarah Albrecht. Segundo ela, a Copa no Brasil é uma 
oportunidade única para Natal, principalmente para atrair investimentos 
estrangeiros. “Os turistas virão para Natal de qualquer forma, para verem suas 
seleções em campo. O que nós precisamos é fazer com que estes visitantes possam 
vir não apenas para Natal, mas também para outros destinos do RN. É uma forma 
de ampliar o leque de benefícios gerados pela Copa”, explicou Sarah. 
 
A ideia para isso é que 
empresários e lideranças do segmento turístico do RN possam ir ao México e aos 
Estados Unidos para se reunirem com os operadores de lá de forma a apresentar 
novas opções que vão além do turismo de Sol e Mar de Natal e de outros 
municípios. 
 
O coordenador da CET, George 
Gosson, explica quais serão os próximos passos para a viabilização da viagem da 
comitiva potiguar: “Ainda esta semana pretendemos nos reunir novamente com os 
associados às entidades que fazem parte da Câmara, onde iremos mostrar o que 
nos foi apresentado aqui hoje, os custos da viagem e, principalmente, todo o 
benefício que ela nos trará. Vamos organizar tudo o mais rápido possível, pois 
temos pouco tempo e muito o que fazer. Mas estamos otimistas”. 
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Portal Mercado Aberto 
 
 
 Circuito Verão chega neste final de semana à Redinha 
 O evento estreia na Redinha com uma programação gratuita repleta de atrações 
esportivas, musicais e serviços de saúde 
 
Depois de Caicó, o Circuito Verão estreia no litoral norte. O público que 
passar pela praia da Redinha neste fim de semana (11 e 12/01) irá curtir uma 
programação recheada de atrações para não deixar ninguém parado. A 
programação, inédita na Redinha, conta com o apoio da InterTV Cabugi, e acontece 
das 9h às 15h, com entrada gratuita. 
 
 O esporte pede passagem logo cedo, às 9h do sábado, com o torneio de beach 
soccer. No domingo (12), tem campeonato de frescobol. No palco, a equipe de 
esportes do Sesc vai movimentar os participantes nos dois dias com aulas de 
aerojump e dança. Para quem não descuida da saúde, a dica é conferir as dicas 
nutricionais e degustar os sucos refrescantes, como também aferir a pressão 
arterial e o índice glicêmico. Também é tempo de cuidar da pele e ouvir as 
orientações sobre os cuidados com essa parte do corpo tão exposta no verão. A 
garotada não ficou esquecida e poderá se divertir com gincanas e brinquedos 
infláveis. 
 
As atividades do final de semana encerram com atrações musicais e artísticas. 
No sábado e domingo, acontecem contação de histórias, cordel, apresentação com 
mágico ilusionista e shows de MPB e de música regional com o cantor Alvamar 
Medeiros. Além disso, o projeto Arte Praia promoverá intervenções visuais nas 
areias da praia nos dois dias de evento. 
 
O próximo destino será Tibau (18 e 19/01) e, no último fim de semana de 
janeiro, segue para a praia de Pirangi (25 e 26/01). 
 
Vinicius de Moraes à beira-mar O ponto alto da programação do Circuito Verão 2014 
será dia 25/01, última fim 
de semana do projeto, que acontece na praia de Pirangi, em Parnamirim. Às 17h, 
uma prévia carnavalesca vai invadir as areias da praia, com o bloco “Poetas, 
carecas, bruxas e lobisomens” e a Banda Independente da Ribeira.  
 
Às 18h, sobe ao palco o espetáculo “Vinicius – uma canção pelo ar...”, do 3º 
Parcerias Sinfônicas Sesc. Será a última apresentação do show cênico-musical, 
que rodou quatro cidades potiguares e foi visto por mais de 25 mil pessoas. A 
homenagem a Vinicius de Moraes no ano do seu centenário conta com Orquestra da 



 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e os artistas Alzeny Nelo, 
Erick Von Soshten, Hilkelia Carlem, Lysia Condé, Quitéria Kelly e Rogério 
Ferraz, com roteiro de Danilo Guanais e direção de João Marcelino.  
 
Serviço: O quê? Circuito Verão 2014 – estreia na Redinha Quando? 11 e 12/01, das 
9h às 14h Onde? Praia da Redinha Nova (próximo ao Largo do Buiú) ENTRADA 
GRATUITA Mais: www.sescrn.com.br  
 
Próximos polos: Praia de Tibau: 18 e 19/01 Praia de Pirangi (Parnamirim): 25 e 26/01 
 
Fonte: Fecomércio RN 
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Esporte Amador RN: Circuito movimenta Tibau com esporte e lazer 
 
Tibau sediará mais uma edição do Circuito Verão, dias 18 e 19 deste mês, na Praia do 
Ceará. A iniciativa é do Sistema Fecomércio do Rio Grande do Norte, por meio do 
SESC - Serviço Social do Comércio - e oferecerá espetáculo do Circo Arlequim, 
recreação infantil, oficinas culturais, torneios esportivos, nutrição e outros 
serviços, tudo grátis.  
 
Este ano, o projeto começou em Caicó, no final de semana passado, e será realizado 
ainda nas praias da Redinha, dias 11 e 12, e Pirangi, 25 e 26. Entre os destaques para 
o público infantil, estão gincanas, brinquedos infláveis e pinturas em rosto. 
 
Na área da saúde, serão 
oferecidos aferição de pressão, teste de glicemia, orientações nutricionais, 
além de dicas sobre cuidados com o câncer de pele e outros serviços. As atividades 
serão encerradas com shows musicais.  
 
Fonte: O Mossoroense 
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Por Redação  
Cedida 
 
Uma reunião na terça-feira passada, 7, na sede do Sebrae RN, em Natal, começou a 
detalhar uma ação efetiva do setor privado potiguar no sentido de potencializar os 
efeitos positivos do fato de Natal ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 
Futebol 2014 sobre nosso turismo. Através de sua Câmara Empresarial do Turismo, e 
em parceria com o Sebrae, a Fecomércio deverá promover em março próximo duas 
rodadas de negócios envolvendo empresários do RN e possíveis parceiros norte-
americanos e mexicanos, dois dos países cujas seleções irão disputar jogos na capital 
potiguar durante o Mundial. 
 
Os membros da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio se reuniram com a 
consultora da Atalho Comunicação (ATCM), Sarah Albrecht. Segundo ela, o Mundial 
de futebol que se realizará no Brasil este ano é uma oportunidade única para Natal, 
principalmente para atrair investimentos estrangeiros. 
 
 &quot;Os turistas virão para Natal de qualquer forma, para verem suas seleções em 
campo. O que nós precisamos é fazer com que estes visitantes possam vir não 
apenas para Natal, mas também para outros destinos do RN. É uma forma de 
ampliar o leque de benefícios gerados pela Copa&quot;, explica Sarah. 
 
A ideia para isso é que empresários e lideranças do segmento turístico do RN possam 
ir ao México e aos Estados Unidos para se reunirem com os operadores de lá de 
forma a apresentar novas opções que vão além do turismo de Sol e Mar de Natal e 
de outros municípios. 
 
O coordenador da CET, George Gosson, explica quais serão os próximos passos para 
a viabilização da viagem da comitiva potiguar: &quot;Ainda esta semana 
pretendemos nos reunir novamente com os associados às entidades que fazem 
parte da Câmara, onde iremos mostrar o que nos foi apresentado aqui hoje, os 
custos da viagem e, principalmente, todo o benefício que ela nos trará. Vamos 
organizar tudo o mais rápido possível, pois temos pouco tempo e muito o que fazer. 
Mas estamos otimistas&quot;. 
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DROGARIA UNIFARMA/SÃO PEDRO - PROMOÇÃO E MUITOS BRINDES EM 2014 
 
 
 
NA COMPRA A PARTIR DE R$ 20,00, EM PERFUMARIA OU PAGAMENTO DE DÉBITO, 
VOCÊ RECEBERÁ UM CUPOM E CONCORRRERÁ AOS SEGUINTES PRÊMIOS: 
 
1 TV LED DE “32 POLEGADAS” 
 
E AINDA TEM MUITO MAIS,CORRA LOGO A UNIFARMA SÃO PEDRO EM 
ANGICOS,COMPRE E CONCORRA 
 
LOCALIZADA À PRAÇA CEL. JOSE DA PENHA, 05, CENTRO de ANGICOS/RN 
 
TELEFARMA : (84) 3531-2033/9620-0771/9107-8569 
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