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@Na quinta(27), o Kiko’s Eventos foi palco para a solenidade de posse dos 
empresários Michelson Frota e Jair Queiroz na presidência e vice do Sindvarejo. 
Depois, os bacanas receberam cumprimentos e recepcionaram os convidados com 
jantar assinado por Maria José Frota e sua equipe. Compromissos com a UFERSA me 
impediram de comparecer. Sucesso para vocês! Próxima semana traremos a 
cobertura do evento. 
 
@O prefeito Francisco José Júnior, vereador Alex Moacir, empresários Marcelo 
Queiroz, Marcelo Rosado, Marcos Rosado, Milton Marques e Zilene, Nilson Brasil e 
Ione, Chico Leite e Luzia Pinto, Rafael Negreiros e Socorro Queiroga, Elviro Rebouças, 
César Santos, Andréa Rosado, Ednê Soares, Tereza Cristina Fernandes Teixeira, Will 
Vicente, Augusto de Paiva, Marilene Paiva e Rafaella Costa, estavam presentes na 
posse do SINDIVAREJO. Kelly Lira cantou e encantou durante a festa do 
SINDIVAREJO. Show! 
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Blog do Sidney Silva » feira do microempreendedor 
 

 
Com a estrutura de stands montada no Complexo Ilha de Sant’Ana e a programação 
definida, Caicó/RN realizará nestes dias 05 e 06 de julho a Feira do Empreendedor 
Individual do Seridó. A primeira edição do evento conta com o suporte dos 
escritórios regionais do Sebrae de Caicó e Currais Novos, responsáveis pela 
mobilização dos expositores. O projeto é pioneiro no estado. 
 
Feira do empreendedor acontece na Ilha de Sant'Ana 
 
A abertura oficial do evento acontecerá às 19 horas desta sexta (05), mas a feira 
estará aberta ao público a partir das 16 horas. Serão mais de trinta expositores, das 
mais diversas atividades econômicas enquadradas como microempreendedor 
individual (MEI). Além dos expositores, a maioria dos serviços necessários para a 
execução da Feira também foi prestado por microempreendedores. 
 
A feira marcará o encerramento da 5ª Semana Nacional do Microempreendedor 
Individual na região. Um dos destaques do evento será o espaço Sebrae, onde a 
população terá acesso a informações como formalizações e benefícios de ser MEI. 
 
O evento conta ainda com o apoio do Sistema FIERN, Sistema FECOMÉRCIO, Casa do 
Empresário (CDL, ACISC e SindComércio) e Prefeitura de Caicó, que estarão 
presentes com stands para orientações empresariais, informações sobre cursos de 
qualificação profissional e exposições. A feira é organizada pela empresa caicoense 



 

Referência Comunicação &amp; Assessoria. 
 
A programação da Feira do Empreendedor Individual do Seridó também contará com 
apresentações culturais. O SESC Seridó coordenará o palco cultural que trará 
atrações do Projeto Letra e Música. Além de praça de alimentação, o espaço da feira 
contará com espaço de convivência para idosos e parque de diversões infantis. 
 
Durante toda a semana os microempreendedores tiveram a oportunidade de 
participar de consultorias financeiras e sobre registros de marcas e patentes, 
palestras sobre procedimentos fiscais, operacionalização de cartões de créditos, 
entre outros temas. A expectativa é que a feira seja uma oportunidade para 
apresentar os produtos e serviços, fortalecer suas marcas e fazer bons negócios. 
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MEC entrega diplomas do Pronatec em Natal 
 
Em torno de 1.000 estudantes da região metropolitana de Natal receberam, nesta 
segunda-feira (31), certificados de cursos pelo Pronatec 
 
O Ministério da Educação realizou, hoje (31), solenidade para entrega de diplomas a 
aproximadamente 1.000 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), em evento que ocorreu no campus central do IFRN. O Senac, 
principal executor do programa, no Rio Grande do Norte, teve cerca de 250 
estudantes formados. 
 
Na ocasião, esteve presente o vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, que 
fez uma avaliação positiva da participação. &quot;O Senac é uma das instituições 
que proporcionam qualificação profissional, sendo um dos maiores ofertantes dos 
cursos do Pronatec, no país&quot;, afirmou. 
 



 

O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, 
Aléssio Trindade de Barros, o Brasil precisava investir na formação de mão de obra 
capacitada e informou que serão oito milhões de pessoas formadas pelo programa, 
até o final de 2014. &quot;Vamos continuar ampliando o ensino superior, mas 
teremos um trabalho mais forte voltado para o ensino técnico e 
profissionalizante&quot;, disse. 
 
Géssica da Costa Clementino, de São José de Mipibu, fez o curso de Depilação, no 
Senac, e está otimista com relação ao futuro. &quot;Minha irmã tem um salão de 
beleza e eu já era assistente dela. Vamos trabalhar juntas, mas quero continuar me 
qualificando. Já penso em estudar Design de Sobrancelhas&quot;, contou. 
 
Em 2014, o Senac vai beneficiar 112 municípios potiguares por meio do Pronatec. 
Entre os meses de janeiro e março, a instituição realizou cerca de 8.500 matrículas 
no Rio Grande do Norte. No total, desde a criação do Programa, em 2011, 41.330 
pessoas estudaram no Senac pelo programa, no estado. 
 
Outras informações sobre o Pronatec podem ser obtidas por meio do site 
www.pronatec.mec.gov.br.   
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MEC entrega diplomas do Pronatec em Natal - Notícias - Educação - Nominuto.com 
 

O Ministério da Educação realizou, hoje (31), solenidade para entrega de diplomas a 
aproximadamente mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), em evento que ocorreu no campus central do IFRN. O Senac, 
principal executor do programa, no Rio Grande do Norte, teve cerca de 250 
estudantes formados. 
 
Na ocasião, esteve presente o vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, que 
fez uma avaliação positiva da participação. “O Senac é uma das instituições que 
proporcionam qualificação profissional, sendo um dos maiores ofertantes dos cursos 
do Pronatec, no país”, afirmou. 
 
O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, 
Aléssio Trindade de Barros, o Brasil precisava investir na formação de mão de obra 
capacitada e informou que serão oito milhões de pessoas formadas pelo programa, 
até o final de 2014. “Vamos continuar ampliando o ensino superior, mas teremos um 
trabalho mais forte voltado para o ensino técnico e profissionalizante”, disse. 
 
Géssica da Costa Clementino, de São José de Mipibú, fez o curso de Depilação, no 
Senac, e está otimista com relação ao futuro. “Minha irmã tem um salão de beleza e 
eu já era assistente dela. Vamos trabalhar juntas, mas quero continuar me 
qualificando. Já penso em estudar Design de Sobrancelhas”, contou. 
 
Outras informações sobre o Pronatec podem ser obtidas por meio do site 



 

www.pronatec.mec.gov.br 
 
Em 2014, o Senac vai beneficiar 112 municípios potiguares por meio do  
Pronatec. Entre os meses de janeiro e março, a instituição realizou  
cerca de 8.500 matrículas no Rio Grande do Norte. No total, desde a  
criação do Programa, em 2011, 41.330 pessoas estudaram no Senac pelo  
programa, no estado. 
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Deputada Fátima Bezerra também prestigiou a solenidade 
 
O vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, participou esta manhã da 
formatura de um grupo de cerca de mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego no Rio Grande do Norte. 300 deles concluíram seus cursos 
através do Senac RN. “Estou muito satisfeito em participar desta solenidade, que é 
tão importante para estas pessoas. Principalmente em ver que o Senac é uma 
instituições que proporciona a qualificação profissional, sendo uma das maiores 
ofertantes dos cursos do Pronatec no país. Estamos todos de parabéns”, afirmou 
Lacerda. 
 
Em 2013, a instituição esteve entre as principais que ofertaram vagas para o 
Pronatec no Brasil, ocupando o segundo lugar no Nordeste e o quarto no país, na 
quantidade de matrículas realizadas. Para 2014, a previsão é de que 112 municípios 
do RN sejam beneficiados, com a previsão de 30 mil matrículas a serem realizadas 
em mais de 40 cursos, como Técnico em Enfermagem, Auxiliar Administrativo, 
Cabelereiro, Garçom, entre outros. 
 
  
Classificação: Positiva 
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300 alunos formados pelo Senac 
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MEC realiza formatura do Pronatec em Natal 
 
Nesta segunda-feira (31), o Ministério da Educação realiza, em Natal, cerimônia de 
formatura para entrega de certificados a cerca de 1.000 alunos beneficiados pelo 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Entre os 
formandos, 300 foram capacitados pelo Senac para atuar no mercado de trabalho 
em áreas como informática, comércio, gestão e turismo. 
 
O evento ocorre hoje no Ginásio de Esportes do Campus Natal do IFRN (Av. Senador 
Salgado Filho, Tirol). Participam da solenidade o Secretário de Educação Profissional 
e Tecnológica do Ministério da Educação, Aléssio Trindade de Barro, e o vice-
presidente da Fecomércio RN, Luiz Antônio Bezerra Lacerda. 
 
Em 2014, o Senac beneficiará 112 municípios potiguares por meio do Pronatec. 
Entre os meses de janeiro e março, a instituição realizou cerca de 8.500 matrículas 
no Rio Grande do Norte. No total, desde a criação do Programa, em 2011, o Senac 
registra 41.330 matrículas no estado. 
 
Através do Programa do Governo Federal são contempladas todas as áreas de 
atuação do Senac, dentre elas informática, turismo, gestão, saúde e beleza. São mais 
de 40 cursos disponibilizados gratuitamente à população, entre Técnicos e de 
Formação Inicial e Continuada. 
 
Pronatec – O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 
foi criado pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica. Com parceria com governos 
estaduais, municípios, instituições da rede federal de ensino e do Sistema 
&quot;S&quot;, essa iniciativa oferece qualificação gratuita a jovens e trabalhadores, 
que ainda recebem uma bolsa-formação. 
 
Outras informações sobre o Pronatec podem ser obtidas por meio do site 
www.pronatec.mec.gov.br. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Posted on 31. Mar, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
O Ministério da Educação realiza nesta segunda-feira (31), em Natal, cerimônia de 
formatura para entrega de certificados a cerca de 1.000 alunos beneficiados pelo 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Entre os 
formandos, 300 foram capacitados pelo Senac para atuar no mercado de trabalho 
em áreas como informática, comércio, gestão e turismo. 
 
O evento ocorre a partir das 10h, no Ginásio de Esportes do Campus Natal do IFRN 
(Av. Senador Salgado Filho, Tirol). Participam da solenidade o Secretário de Educação 
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Aléssio Trindade de Barro, e o 
vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Antônio Bezerra Lacerda. 
 
Em 2014, o Senac beneficiará 112 municípios potiguares por meio do Pronatec. 
Entre os meses de janeiro e março, a instituição realizou cerca de 8.500 matrículas 
no Rio Grande do Norte. No total, desde a criação do Programa, em 2011, o Senac 
registra 41.330 matrículas no estado. 
 
 
Classificação: Positiva 
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O Ministério da Educação realiza nesta segunda-feira (31), em Natal, cerimônia de 
formatura para entrega de certificados a cerca de 1.000 alunos beneficiados pelo 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Entre os 
formandos,  300 foram capacitados pelo Senac para atuar 
 no mercado de trabalho em áreas como informática, comércio, gestão e  
turismo. 
 
O evento ocorre a partir das 10h, no Ginásio de Esportes do Campus Natal  
do IFRN (Av. Senador Salgado Filho, Tirol). Participam da solenidade o  
Secretário de Educação Profissional 
 e Tecnológica do Ministério da Educação, Aléssio Trindade de Barro, e o 
 vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Antônio Bezerra Lacerda. 
 
Em 2014, o Senac beneficiará 112 municípios potiguares por meio do  
Pronatec. Entre os meses de janeiro e março, a instituição realizou  
cerca de 8.500 matrículas no Rio Grande 
 do Norte. No total, desde a criação do Programa, em 2011, o Senac  
registra 41.330 matrículas no estado. 
 
Através do Programa do Governo Federal são contempladas todas as áreas de  
atuação do Senac, dentre elas informática, turismo, gestão, saúde e  
beleza. São mais de 40 cursos disponibilizados 
 gratuitamente à população, entre Técnicos e de Formação Inicial e  
Continuada.  
 
Pronatec – O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 
 foi criado pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a  
oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Com parceria  
com governos estaduais, municípios, instituições da rede federal de  
ensino e do Sistema “S”, essa iniciativa oferece 
 qualificação gratuita a jovens e trabalhadores, que ainda recebem uma  
bolsa-formação. 
 
  
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO DALTON EMERECIANO          DATA: 31.03.14   
 
Fátima participa da formatura de mil alunos do PRONATEC » Blog de Daltro 
Emerenciano 
 

 
 
Clippada em: 01/04/2014 
 
Fátima participa da formatura de mil alunos do PRONATEC  
 
Mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 
receberam certificado de conclusão em solenidade realizada nesta segunda-feira 
(31), no Campus Central do IFRN, em Natal. A deputada federal Fátima Bezerra (PT), 
uma das parlamentares que mais se empenhou na Câmara dos Deputados para que 
o programa fosse aprovado, participou do evento. 
 
“O Pronatec se revelou num exitoso programa que está mudando a vida dos 
brasileiros ao democratizar o acesso a educação profissional”, disse a deputada 
Fátima para os concluintes que fazem parte dos seis milhões de beneficiados pelo 



 

programa, cuja meta é atingir oito milhões até o final deste ano. 
 
O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 
(Setec/MEC), Aléssio Trindade destacou a atuação da deputada Fátima em prol da 
expansão dos institutos federais, bem como na defesa do Pronatec no Congresso 
Nacional. Reitor do IFRN em exercício, Willys Tabosa também reconheceu o papel da 
deputada na luta em defesa da educação. 
 
Evento reuniu estudantes matriculados em todas as instituições do Estado, além da 
UFRN, SENAI, SENAC E SENAT, prefeitos, vereadores, secretários e demais 
autoridades. 
 
 Deixe o seu comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
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Mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 
receberam certificado de conclusão em solenidade realizada nesta segunda-feira 
(31), no Campus Central do IFRN, em Natal. A deputada federal Fátima Bezerra (PT), 
uma das parlamentares que mais se empenhou na Câmara dos Deputados para que 
o programa fosse aprovado, participou do evento. 
 
“O Pronatec se revelou num exitoso programa que está mudando a vida dos 
brasileiros ao democratizar o acesso a educação profissional”, disse a deputada 
Fátima para os concluintes que fazem parte dos seis milhões de beneficiados pelo 
programa, cuja meta é atingir oito milhões até o final deste ano. 
 
O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 
(Setec/MEC), Aléssio Trindade destacou a atuação da deputada Fátima em prol da 
expansão dos institutos federais, bem como na defesa do Pronatec no Congresso 
Nacional. Reitor do IFRN em exercício, Willys Tabosa também reconheceu o papel da 



 

deputada na luta em defesa da educação. 
 
Evento reuniu estudantes matriculados em todas as instituições do Estado, além da 
UFRN, SENAI, SENAC E SENAT, prefeitos, vereadores, secretários e demais 
autoridades. 
 
Entre em contato! heitor.gregorio@hotmail.com 
 
 
Classificação: Positiva 
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Mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego [Pronatec] 
receberam certificado de conclusão em solenidade realizada nesta segunda-feira 
[31], no Campus Central do IFRN, em Natal. A deputada federal Fátima Bezerra [PT], 
uma das parlamentares que mais se empenhou na Câmara dos Deputados para que 
o programa fosse aprovado, participou do evento. 
 
O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 
[Setec/MEC], Aléssio Trindade destacou a atuação da deputada Fátima em prol da 
expansão dos institutos federais, bem como na defesa do Pronatec no Congresso 
Nacional. Reitor do IFRN em exercício, Willys Tabosa também reconheceu o papel da 
deputada na luta em defesa da educação. Evento reuniu estudantes matriculados 
em todas as instituições do Estado, além da UFRN, SENAI, SENAC E SENAT, prefeitos, 
vereadores, secretários e demais autoridades. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Criado em Segunda, 31 Março 2014 17:31  
 
 Escrito por Administrator  
 
MEC entrega diplomas do Pronatec em Natal 
 
Em torno de 1.000 estudantes da região metropolitana de Natal receberam, nesta 
segunda-feira (31), certificados de cursos pelo Pronatec 
 
O Ministério da Educação realizou, hoje (31), solenidade para entrega de diplomas a 
aproximadamente 1.000 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), em evento que ocorreu no campus central do IFRN. O Senac, 
principal executor do programa, no Rio Grande do Norte, teve cerca de 250 
estudantes formados. 
 
Na ocasião, esteve presente o vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, que 
fez uma avaliação positiva da participação. &quot;O Senac é uma das instituições 



 

que proporcionam qualificação profissional, sendo um dos maiores ofertantes dos 
cursos do Pronatec, no país&quot;, afirmou. 
 
O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, 
Aléssio Trindade de Barros, o Brasil precisava investir na formação de mão de obra 
capacitada e informou que serão oito milhões de pessoas formadas pelo programa, 
até o final de 2014. &quot;Vamos continuar ampliando o ensino superior, mas 
teremos um trabalho mais forte voltado para o ensino técnico e 
profissionalizante&quot;, disse. 
 
Géssica da Costa Clementino, de São José de Mipibu, fez o curso de Depilação, no 
Senac, e está otimista com relação ao futuro. &quot;Minha irmã tem um salão de 
beleza e eu já era assistente dela. Vamos trabalhar juntas, mas quero continuar me 
qualificando. Já penso em estudar Design de Sobrancelhas&quot;, contou. 
 
Em 2014, o Senac vai beneficiar 112 municípios potiguares por meio do Pronatec. 
Entre os meses de janeiro e março, a instituição realizou cerca de 8.500 matrículas 
no Rio Grande do Norte. No total, desde a criação do Programa, em 2011, 41.330 
pessoas estudaram no Senac pelo programa, no estado. 
 
Outras informações sobre o Pronatec podem ser obtidas por meio do site 
www.pronatec.mec.gov.br. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Programa Registrando | FATIMA PARTICIPA DA FORMATURA DE MIL ALUNOS DO 
PRONATEC 
 

 
  
 Sem Comentários »  
 
Â Mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino TÃ©cnico e Emprego 
(Pronatec) receberam certificado de conclusÃ£o em solenidade realizada nesta 
segunda-feira (31), no Campus Central do IFRN, em Natal. A deputada federal 
FÃ¡tima Bezerra (PT), uma das parlamentares que mais se empenhou na CÃ¢mara 
dos Deputados para que o programa fosse aprovado, participou do evento. 
 
O Pronatec se revelou num exitoso programa que estÃ¡ mudando a vida dos 
brasileiros ao democratizar o acesso Ã  educaÃ§Ã£o profissionalâ€•, disse a 
deputada FÃ¡tima para os concluintes que fazem parte dos seis milhÃµes de 
beneficiados pelo programa, cuja meta Ã© atingir oito milhÃµes atÃ© o final deste 
ano. 
 
O secretÃ¡rio de EducaÃ§Ã£o Profissional e TecnolÃ³gica do MinistÃ©rio da 
EducaÃ§Ã£o (Setec/MEC), AlÃ©ssio Trindade destacou a atuaÃ§Ã£o da deputada 
FÃ¡tima em prol da expansÃ£o dos institutos federais, bem como na defesa do 
Pronatec no Congresso Nacional. Reitor do IFRN em exercÃcio, Willys Tabosa 
tambÃ©m reconheceu o papel da deputada na luta em defesa da educaÃ§Ã£o. 



 

 
Evento reuniu estudantes matriculados em todas as instituiÃ§Ãµes do Estado, 
alÃ©m da UFRN, SENAI, SENAC E SENAT, prefeitos, vereadores, secretÃ¡rios e 
demais autoridades. 
 
Assessoria de Imprensa  
Dep. Federal FÃ¡tima Bezerra – PT/RN  
Heldon SimÃµes 
 
 
Classificação: Positiva 
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AULA INAUGURAL dos cursos do PRONATEC - SENAC/RAFAEL GODEIRO | RG News 
| Rafael Godeiro - RN 
 
Esta acontecendo neste exato momento, na Sede da Secretaria Municipal de 
Assistência Social a AULA INAUGURAL dos cursos do PRONATEC - SENAC. Sejam 
todos bem vindos. Capacitação profissional vai garantir emprego de qualidade no 
futuro. 
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A obra de classificação de Juliana para a competição internacional 
 
 Neste domingo (30), a aluna do curso de Cabeleireiro do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac/RN), Juliana Almeida, embarca para a cidade de 
Bogotá, na Colômbia, onde representará o Brasil na WorldSkills Americas. A 
competição reunirá os melhores estudantes da educação profissional do continente 
americano, em um torneio que ocorrerá de 1º a 6 de abril. 
 
 Também integram a comitiva brasileira que participará do evento o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, e o diretor regional do 
Senac, Helder Cavalcanti. 
 
 O Brasil contará com 34 competidores no evento, entre alunos que passaram por 
formações nos centros de educação profissional do Senac e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai). No total, participam da competição cerca de 200 
jovens de diferentes países. 
 
 Eles passarão por provas que simulam as tarefas realizadas no cotidiano das 
empresas. Nos testes, os competidores executam os desafios de acordo com prazos 



 

estabelecidos e padrões internacionais de qualidade. As provas são elaboradas 
segundo normas vigentes, conceitos de projetos e novas tecnologias.  
 Os brasileiros disputam medalhas em 31 ocupações profissionais. O Senac compete 
em quatro ocupações da modalidade “Serviços Pessoais”: Cabeleireiro, Cozinheiro, 
Serviço de Restaurante e Técnico de Enfermagem. 
 
 Perfil – Juliana Almeida tem 20 anos e mora com os pais na comunidade da Maísa, 
zona rural do município de Mossoró. Ela iniciou sua qualificação na área de Imagem 
Pessoal por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). “Desde criança, meu 
sonho era trabalhar na área de beleza e o Senac me deu a oportunidade para me 
capacitar e tem sido fundamental no meu desenvolvimento e crescimento 
profissional”, afirma. 
 
 A estudante mantém um intenso treinamento, desde agosto do ano passado, 
quando foi a ganhadora estadual da Olimpíada do Conhecimento. A média diária de 
atividades chega a 10h, durante seis dias por semana. Durante todas as etapas, 
Juliana Almeida é acompanhada por um equipe de profissionais do Senac. 
 
 “Estou totalmente focada no meu objetivo. Me preparei bastante e darei o meu 
melhor para trazer a medalha de ouro para o Brasil”, afirmou Juliana Almeida. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TURISMO POR CRISTINA LIRA DE NATAL         DATA: 31.03.14   
 
CNC patrocina WTM Latin America 2014 
 
 
Clippada em: 30/03/2014 
 
Entidade representa os direitos e interesses de empresários 
do comércio de bens, serviços e turismo de todo o Brasil 
 
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) novamente será patrocinadora da WTM Latin America, o evento mais 
internacional da indústria do turismo no continente americano – que será 
realizado entre os dias 23 e 25 de abril no Transamerica Expo Center, em São 
Paulo, simultaneamente à 41ª edição do Encontro Comercial Braztoa (Associação 
Brasileira de Operadoras de Turismo). 
 
O presidente do Conselho de Turismo da entidade, Alexandre 
Sampaio, exalta a participação na feira: “nestes tempos de grandes 
eventos (Copa e Olimpíadas) no Brasil, a continuidade da realização da WTM 
Latin America reveste-se de um caráter estratégico, ao propiciar ao trade um 
espaço de negócios entre compradores, vendedores e instituições públicas e 
privadas – que denotam o vigor comercial turístico da América Latina. 
Como representante da cadeia produtiva do turismo nacional, a CNC não poderia 
estar fora deste momento, incentivando o crescimento do setor e interagindo com 
o trade, assim como a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação 
(FBHA)&quot;. 
 
Na edição 2013 da WTM Latin America, mais de 1,2 mil 
expositores de 60 países puderam estreitar laços, fazer novos contatos e, 
claro, fechar negócios – todos atraídos pelos avanços econômicos e 
sociais conquistados pelos países na América Latina. E a CNC aposta neste 
entrosamento com o trade, propiciado pela feira, para ampliar seus contatos e, 
consequentemente, a atuação no mercado turístico como um todo. Além disso, o 
amplo trabalho social desenvolvido pela entidade, com forte incentivo ao 
turismo, apoia perfeitamente o objetivo da feira: trazer o mundo para a América 
Latina e promover a América Latina para o mundo.  
 
&quot;O crescimento do turismo na América Latina, ainda que 
modesto em comparação com regiões como Ásia e Oriente Médio, segundo a OMT, 
demonstra o contínuo interesse de viajantes internacionais de conhecerem o sul 
e o centro do continente americano. A América Latina dispõe de uma diversidade 
de produtos e segmentos turísticos para ofertar, como paisagens e natureza 
exuberantes, monumentos históricos, diversidade cultural – que se reflete 



 

no folclore, na culinária e no artesanato – mas, atualmente, também gera 
uma demanda importante no movimento internacional face uma nova classe média, 
com poder aquisitivo, que quer viajar para conhecer outros países”, 
analisa Sampaio. 
 
“Apenas no Brasil, 35 milhões de pessoas ascenderam à classe média em 10 
anos, o que fez com que produtos e serviços participassem da feira com o 
objetivo de seduzir os latino-americanos a visitar seus destinos. E a ampla 
atuação socioeconômica da CNC, que administra um dos maiores sistemas de 
desenvolvimento social do mundo – o Serviço Social do Comércio (Sesc) 
–, contribui e muito para divulgar os atrativos da América Latina. Por 
isso, esta parceria, que existe desde o ano passado, é fundamental para o 
sucesso da feira”, conclui Lawrence Reinisch, diretor da WTM Latin 
America. 
 
 Sobre a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
 
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é a 
entidade sindical patronal que representa os direitos e interesses de 
empresários do comércio de bens, serviços e turismo de todo o Brasil, que 
respondem por cerca de 1/4 do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e empregam 
formalmente cerca de 16 milhões de pessoas. A CNC administra um dos maiores 
sistemas de desenvolvimento social do mundo, o Serviço Social do Comércio 
(Sesc), com atuação nas áreas de educação, saúde, cultura e lazer, e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), principal agente da educação 
profissional voltada para o setor. Juntos, eles atendem mais de 20 milhões de 
brasileiros por ano. 
 
O Sistema CNC-Sesc-Senac qualifica o turismo nacional com uma 
oferta de mais de 140 tipos de cursos em unidades do Senac em todo o País, 
tendo alcançado mais de um milhão de matrículas gratuitas em 2013. Incentiva o 
turismo social, ofertando, por meio do Sesc, uma rede extra-hoteleira com 43 
meios de hospedagem, capaz de receber 18 mil turistas por dia, com foco nos 
trabalhadores do setor e seus dependentes. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:BLOG ASSESSORN         DATA: 31.03.14   
 
AssessoRN.com: Boletim Casa do Bem 
 
 
Clippada em: 30/03/2014 
 
Boletim do Bem com Potigás, Ocean, Daluzinha, Kleber 
Tinoco, almas boas e Maratona do Bem 
 
A Casa do Bem produz 
mais um dos seus Boletins do Bem, para informar a todos as bondades que rolam, 
tornando o mundo melhor e compartilhando a informação que nem tudo está 
perdido. Vivemos uma era de declínio dos valores morais, onde o lado negativo 
da vida está muito exacerbado, precisando que as almas boas fiquem sabendo que 
o lado positivo também atua e faz o contraponto as negatividades.Diante disto 
revelamos 
aqui que recebemos apoio das almas boas: Afonso Lambert, Uniodonto,  Alberto 
Jorge, Eleika Bezerra, Flávio 
Leandro, Angela Dieb/Dona Ceci, Ângela Maciel, Magna, Maria de Lourdes, 
Andressa Ramalho, Dhyana Nunes, Taty Silva, Giovanna Sinedino, Themis Freitas, 
Paulo Frassinete, Romualdo Marques da Transfrete Natal, Klebinho Tinôco e 
tantos outros que colaboram de maneiras diferentes e depositam em nossa conta, 
tornando possível nosso trabalho. Neste mister de depósito, somos gratos ao 
Hugo Rafael da Silva, que está sempre ajudando, além de Natal Cap, Shopping 
Cidade Jardim, Apurn e Rede de Postos São Luiz.O fonoaudiólogo  Wladimir 
Damasceno está atendendo 
voluntariamente crianças que são assistidas pelos projetos da Casa do Bem.Estamos 
iniciando mais 
uma turma de karatê com o professor Nelson Luiz que vai atender crianças e 
jovens no período da manhã. 
 
A Casa do Bem em 
parceria com o SENAC/PMN e PRONATEC estão oferecendo ao bairro de Mãe Luiza 
cursos profissionalizantes de auxiliar de cozinha, garçom, camareira, 
manipulação de alimentos, entre muitos outros que ainda vão iniciar. 
 
O Dr. Emílio Hipólito oferece 
mensalmente ultrassonografias diversas para pais e mães de jovens que 
frequentam a Casa do Bem. 
 
A voluntária Daniele 
Azevedo está sinalizando a Casa do Bem para oferecer uma melhor acessibilidade 
aos  



 

 
nossos frequentadores. 
 
A Diretora do hotel Vila 
do Mar Emanuelle Barreto fez festa de aniversário e arrecadou mantimentos que 
foram doados para a Casa. Franklin Roosevelt Medeiros de SP doou botons e 
chaveiros. AIESEC BRAZIL realizou parceria com a Casa do Bem e vai trazer 
voluntários de intercambio para oferecerem oficinas à jovens de nossos 
projetos. 
 
Levamos um grupo de 
crianças, jovens e adultos para a Mini Maratona de Contação de estórias da alma 
boa Daluzinha Avlis, uma pessoa fantástica. 
 
A alma boa Jaqueline 
Ramalho coordenadora do Projeto Gols para uma Vida Melhor trouxe um grupo de 
holandeses para conhecer a Casa do Bem. Agradecemos a Henrique Oliveira pela 
realização da III Mini Maratona Feminina na Via Costeira, com o objetivo de nos 
ajudar. Pena que o arrecadado não deu nem para pagar as contas do evento e o 
Henrique não teve como nos beneficiar, tendo até prejuízo, mas a festa foi 
linda. 
 
Realizamos o primeiro 
Hotel do Bem do ano no Ocean Palace, foi maravilhoso com brincadeiras, doações 
diversas, alimentação e o carinho da família Gaspar. Nossa gratidão. O próximo 
Hotel do Bem vai ser no Imirá e o Cultura do Bem vai ser no Marina Badauê, 
visita ao maior cajueiro do mundo e almoço no Paçoca de Pilão. 
 
Quem vai nos ajudar é o 
alma boa Kleber Tinôco através do seu Rally Rn 1500. Nossa gratidão. 
 
Professora e vereadora 
Eleika Bezerra continua ajudando nosso projeto de Reforço Escolar. Cyrela 
melhorou nossa Academia do Bem com doações diversas, grato a Renee Garofalo e 
Andrea. 
 
Agradecemos a todos que 
nos apoiam depositando qualquer valor em nossa conta 26847-X - agência 1668-3 
Banco do Brasil, pedimos perdão a quem esquecemos de agradecer alguma doação, 
mais por não anotar direito do que por maldade e ficamos felizes de durante 
tanto tempo continuar entusiasmados, a despeito de todos os problemas, fazendo 
o bem de várias maneiras possíveis. Como vocês podem perceber, fazemos através 
de práticas esportivas, tendo inclusive recebido apoio da Potigás para 
incrementar nossos esportes, ficamos grato a diretoria e ao jornalista Alan 



 

Oliveira, agradecemos José Vanildo da FNF por doar cestas básicas e ao apoio 
também para nossa escolinha de futebol do voluntário Junior Sousa, que está 
sempre buscando coisas novas para tornar tudo maravilhoso. 
 
Vamos que vamos com os 
voluntários arrasando, coordenação de Heberth Gleydson e supervisão geral do 
nosso presidente e fundador Flávio Rezende. 
 
Casa do Bem - www.casadobem.org.br 
 
9612-8300 - 3202-3441 - acasadobem@gmail.com 
 
Temos facebook e TT e Instagram - Casa do Bem 
 
www.casadobem.org.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO:BLOG CARLOS SKALARCK         DATA: 31.03.14   
 
Blog do Carlos Skarlack: Cabelereira da Maísa participa de evento na Colômbia 

 
 
Clippada em: 31/03/2014 
 
Neste domingo (30), a aluna do curso de Cabeleireiro do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac/RN), Juliana Almeida, embarcou para a cidade de 
Bogotá, na Colômbia, onde representará o Brasil na WorldSkills Americas. 
A competição reunirá os melhores estudantes da educação profissional do 
continente americano, em um torneio que ocorrerá de 1º a 6 de abril. 
 
Também integram a comitiva brasileira que participará do evento o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, e o diretor regional do 
Senac, Helder Cavalcanti. 
 
O Brasil contará com 34 competidores no evento, entre alunos que passaram por 
formações nos centros de educação profissional do Senac e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai). No total, participam da competição cerca de 200 
jovens de diferentes países. 
 
Fonte: www.defato.com 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO:NA HORA H         DATA: 31.03.14   
Colunista Social, os mais badalados eventos da sociedade Natalense você encontra 
no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 
 
Clippada em: 31/03/2014 
 
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. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 31.03.14   
 
5ª Corrida do Comerciário abre inscrições para comunidade - Notícias - Cidades - 
Nominuto.com 
 
Clippada em: 31/03/2014 
 
Depois de abrir inscrições exclusivas para os comerciários, a 5ª Corrida do 
Comerciário já recebe inscrições de toda a comunidade. De 31 de março a 14 de 
abril, homens e mulheres a partir de 18 anos podem acessar o site do Sesc RN, pelo 
endereço eletrônico www.sescrn.com.br e se inscrever na corrida, promovida pelo 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. A maratona será dia 1º de maio às 16h, 
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 7 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. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: PORTAL G1         DATA: 31.03.14 
 
G1 - Sujos de argila, 'cegos' fazem crítica às organizações corporativas em Natal - 
notícias em Rio Grande do Norte 
 

 
 
Clippada em: 01/04/2014 
 
Sujos de argila, 'cegos' fazem crítica às organizações corporativas em Natal  
 Performance passou pelo estádio de Natal para a Copa do Mundo.Intervenção faz 
parte da programação de evento promovido pelo Sesc-RN.  
 
 Vestidos como executivos, de olhos vendados e cobertos de argila, homens e 
mulheres chamaram a atenção de quem passava pelas imediações da Arena das 
Dunas nesta segunda-feira (31) em Natal. Trata-se da intervenção urbana 'Cegos', 
que faz uma crítica aos padrões atuais das organizações corporativas e exploração 
dos homens. A performance foi apresentada como parte da programação do Palco 
Giratório 2014, evento promovido pelo Sesc do Rio Grande do Norte. 
 



 

 Os cegos passaram na frente da Prefeitura de Natal, no bairro Cidade Alta, na zona 
Leste, e depois seguiram para a Arena das Dunas, que fica na zona Sul da capital. A 
intervenção foi criada pelos diretores Marcos Bulhões e Marcelo Denny e realizado 
originalmente pelo Desvio Coletivo e o Coletivo Pi na avenida Paulista, em São Paulo. 
 
Dentro da programação do Palco Giratório a intervenção urbana Cegos acontece em 
conjunto com uma oficina que prepara seus participantes para vivenciá-la. 

 
Palco Giratório 2014 
 
O 17º Palco Giratório, projeto de difusão das artes cênicas, circulará por nove 
cidades potiguares. De abril a maio serão levados dez espetáculos nacionais às 
cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Assu, 
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. 
 
   
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: ELIAS JORNALISTA         DATA: 31.03.14 
Elias Medeiros 
 
Clippada em: 01/04/2014 
 
Nilton Marcos, coordenador do palco Giratório do RN, especialista em artes cênicas 
do SESC. 
 
Primeira parada – Prefeitura de Natal – no centro da cidade, em seguida Assembléia 
Legislativa. 
 
Terceira intervenção – Prédio do Tribunal de Justiça. 
 
Redação/eliasjornalista.com   
 
O Coletivo – Circuito SESC Palco Giratório 2014 – A performance urbana “Cegos” 
colocou na tarde desta segunda-feira (31), no espaço público dezenas de homens e 
mulheres, trajados a rigor, cobertos de argila e de olhos vendados, caminham 
lentamente, interferindo poeticamente no fluxo cotidiano da cidade. Com objetivo 
de intervir no cotidiano urbano fazendo uma crítica aos poderes constituídos e 
atingir de uma forma diretas as pessoas na sua cegueira de como elas vêem o 
cotidiano. 
 
A caminhada coletiva se iniciou no Centro da Cidade (Prefeitura, Assembleia 
Legislativa, Tribunal de Justiça, Av. Rio Branco) e de ônibus, se deslocaram para o 
estádio de futebol “Arena das Dunas, alvo de polêmicas sobre o uso do dinheiro 
público para a Copa.  
 
As pessoas que estavam no centro da cidade em Natal, se depararam com uma cena 
inusitada, e logo se deram conta que se tratava de uma grata surpresa, a 
performance “Cegos” estava de volta a Natal. Em 2013, eles estiveram na capital, 
numa performance no Shopping Midway Mall, com om o objetivo claro de instigar 
reflexões sobre o consumismo desenfreado em que a sociedade está mergulhada. 
 
Criada pelo encenador potiguar Marcos Bulhões e o paulista Marcelo Denny, ambos 
professores na Escola de Comunicação e Artes (ECA/USP), a performance (realização 
do Desvio Coletivo em parceria com o Coletivo Pi) estreou em São Paulo em outubro 
de 2012, dois meses depois chegou ao Rio de Janeiro, e em setembro deste ano 
circulou por Paris e agora desembarca na capital potiguar antes de seguir, em 2014, 
para Nova Iorque, Lisboa, Barcelona, Montreal e Amsterdã. 
 
GALERIA DE FOTOS 
http://eliasjornalista.com/performance-urbana-cegos-retorna-a-natal/ 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE         DATA: 31.03.14 
 
Sesc abre para comunidade geral inscrições da 5ª Corrida do C            | O Jornal 
de Hoje 
 
Foto: Divulgação 
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 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 31.03.14 
 
5ª Corrida do Comerciário abre inscrições para comunidade - Notícias - Cidades - 
Nominuto.com 
 
 
 
Depois de abrir inscrições exclusivas para os comerciários, a 5ª Corrida do 
Comerciário já recebe inscrições de toda a comunidade. De 31 de março a 14 de 
abril, homens e mulheres a partir de 18 anos podem acessar o site do Sesc RN, pelo 
endereço eletrônico www.sescrn.com.br e se inscrever na corrida, promovida pelo 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. A maratona será dia 1º de maio às 16h, 
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 7 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. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: SUÉBTER NERI             DATA: 31.03.14    
 
SESC apresentará edição 2014 do Palco Giratório no dia 07   - 
 
 
No dia 07 abril, às 17h30, o Sesc RN reunirá a imprensa potiguar na sua sede, em 
Natal, para o lançamento da edição 2014 do Palco Giratório. O projeto é uma das 
mais bem-sucedidas iniciativas culturais do país, com apresentações de espetáculos 
de teatro, dança e circo pelos palcos das capitais e cidades do interior. No Rio 
Grande do Norte, serão 27 apresentações em nove cidades do estado de abril a 
outubro. 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 31.03.14    
Sesc promove "intervenção urbana" na Cidade Alta - Portal No Ar 
 
 
Performance artística “Cegos” foi realizada hoje na Praça 7 de Setembro (Foto: 
Wellington Rocha) 

  
 
A Praça 7 de Setembro, na Cidade Alta foi palco de uma intervenção urbana nesta 
segunda feira (31). A ação faz parte do projeto Palco Giratório do Sesc Nacional, que 
esta na 17ª edição e é o maior projeto em circulação de arte cênica na América 
Latina.  
O curador do projeto no RN, o professor Newton Marques, explica que a intervenção 
foi criada para sensibilizar a sociedade para as coisas que acontecem ao redor. 
 
“A intervenção urbana é para quebrar o cotidiano, uma critica a todo poder 
constituído que manipula a sociedade que esta a mercê dos poderes”, explicou 
newton. 
 
Segundo o curador, a intervenção é estudada para que cause impacto às pessoas 
que circulem no espaço público. 
 
Na apresentação de hoje, a intervençao “Cegos” foi feita pelo grupo paulista Desvio 
Coletivo. “Vieram oito artistas de Brasília, mas outras pessoas daqui, moradores de 
rua, estudantes, agregaram a ação”, comentou. 
 
Atualizado em 31 de março às 18:22 
 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: ROBSON PIRES            DATA: 31.03.14    
SESC apresentará edição 2014 do Palco Giratório no dia 07 - Blog do Robson Pires 
 
Clippada em: 31/03/2014 
 
31/mar/2014 
  
ás 15:26 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 SESC apresentará edição 2014 do Palco Giratório no dia 07  

 
No dia 07 abril, às 17h30, o Sesc RN reunirá a imprensa potiguar na sua sede, em 
Natal, para o lançamento da edição 2014 do Palco Giratório. O projeto é uma das 
mais bem-sucedidas iniciativas culturais do país, com apresentações de espetáculos 
de teatro, dança e circo pelos palcos das capitais e cidades do interior. No Rio 
Grande do Norte, serão 27 apresentações em nove cidades do estado de abril a 
outubro. 
 
 
Classificação: Positiva 
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