Secretaria de Turismo do RN, Ana Maria visita Lajedo do Rosário em Felipe Guerra
Sáb, 10 de Agosto de 2019 10:46 -

A secretaria de Estado de Turismo do Rio Grande do Norte, Ana Maria Costa esteve em
companhia da subsecretária de Turismo Solange Portela, assessora de imprensa, jornalista
Bethise Cabral, Setur/Emprotur,juntamente com o secretário municipal de Desenvolvimento
Econômico,Turismo e Eventos de Felipe Guerra,Luiz Agnaldo,do presidente do Conselho
Municipal de Turismo de Felipe Guerra,Adailton Alves, presidente do Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores (PT) de Felipe Guerra,Humberto Lopes e o guia de turismo Geilson
Fernandes visitando o Lajedo do Rosário,localizado na zona rural de Felipe Guerra.
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É a primeira vez que um secretário de estado do Rio Grande do Norte esteve visitando a
cidade de Felipe Guerra, e principalmente realizando uma das mais proveitosas visitas in loco
ao Lajedo do Rosário, consagrado a maior concentração de cavernas calcárias do
Norte/Nordeste do Brasil.

Durante a visita a secretaria de turismo do Rio Grande do Norte, Ana Maria Costa esteve
falando com exclusividade ao Blog Salomão Medeiros, ressaltando o importante papel da
interiorização do turismo no Rio Grande do Norte por parte da gestão da governadora do Rio
Grande do Norte, professora Fátima Bezerra.

A visita técnica por parte da equipe da secretária de turismo e sua equipe fizeram parte da
agenda, cumprida no dia de hoje (09), logo após a gestora de turismo participar do primeiro
Seminário de Turismo de Felipe Guerra, realizado na Câmara Municipal de Felipe Guerra.

O seminário de turismo de Felipe Guerra esteve contando com a presença do Prefeito de
Felipe Guerra, Haroldo Ferreira, Vice-Prefeito Salomão Gomes, secretários municipais,
deputado estadual Dr.Bernardo Amorim, representando o senador Jean Paul Prates, o
assessor especial Tércio Pereira, além de contar com a representação da deputada estadual
Isolda Dantas.
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