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Projeto do Sesc/RN oferece atividades gratuitas voltadas para os a idosos - Portal 
No Ar 
 
“É muito importante pra gente, que vivia sem fazer nada dentro de casa. Esse 
projeto já está mudando as nossas vidas. Quero aproveitar tudo. O que cair na rede 
é peixe!”. O depoimento animado é de dona Gielda Sá Bezerra, 68, uma das 50 
pessoas que serão atendidas pelo Trabalho Social com Idosos (TSI), projeto lançado 
na noite desta terça-feira (10) pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, no 
auditório do Sesc Centro (Natal). 
 
Durante um ano, um grupo de 50 idosos poderá desfrutar gratuitamente de 
atividades em diversas áreas, de modo a promover qualidade de vida e desenvolver 
as capacidades físicas, psicológicas e sociais dos idosos. “A implantação efetiva do 
TSI é a concretização de um desejo pessoal, o de criar mais uma ação de valorização 
destas pessoas que têm muito a nos ensinar sobre a vida. Que o leque de atividades 
desenvolvidas aqui sirva para manter vivo em cada um o espírito da descoberta, do 
aprendizado e do desenvolvimento de novas amizades”, disse, durante a solenidade 
de lançamento, o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
O evento de lançamento do TSI contou ainda com bate papo sobre a situação dos 
idosos no RN, do qual participaram membros de entidades voltadas ao idoso, o 
triatleta José Januário, 62, que falou sobre a importância da atividade física para a 
terceira idade, e a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. “O Sistema Fecomércio-
Sesc, ao longo dos anos, já desenvolve várias ações destinadas também a pessoas 
com mais de 60 anos. Mas, a partir desse momento, realizaremos atividades mais 
focadas nessa faixa etária da população”, frisou a diretora. 
 
Na noite da solenidade, também houve a apresentação da Orquestra Xilofônica do 
Sesc Cidadão Vila de Ponta Negra, que interagiu com a plateia ao fazê-la tocar ganzás 
artesanais distribuídos na entrada do auditório; e o coral do Centro de Atividades e 
Lazer da Melhor Idade (CALMI), que, vestido em clima junino, deu show ao entoar 
clássicos de Luiz Gonzaga. Mais de 150 pessoas estiveram presentes no evento, 
incluindo autoridades e os idosos atendidos pelo projeto. 
 
Sobre o TSI 
 
O TSI será executado por uma equipe composta por nove profissionais, incluindo 
assistentes sociais, educadores físicos e instrutores musicais. Os encontros 
acontecem durante a semana com uma programação diversificada, incluindo 
oficinas de canto coral, eventos motivacionais, orientações sobre saúde (relativas a 
doenças comuns durante o envelhecimento), seminários, debates de temas de 
interesse dos idosos, passeios e atividades ao ar livre.  



 

Por ser integrante do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), o TSI 
absorveu pessoas cuja renda familiar bruta não ultrapassasse três (03) salários 
mínimos. A prioridade das vagas foi para os comerciários e seus dependentes, 
seguida de egressos do ensino básico da escola pública. O processo seletivo 
aconteceu de 19 a 22/05 e a lista dos selecionados foi divulgada no site do Sesc RN. 
 
Atualizado em 11 de junho às 17:43 
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Fecomercio lança o projeto Trabalho Social com Idosos | Ponto de Vista com 
Nelson Freire 

 
 
Posted on 11. Jun, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, lançou, na 
tarde de ontem o projeto  Trabalho Social com Idosos (TSI), originário do Sesc 
Nacional, e que passa a ser realizado a partir de agora no Rio Grande do 
Norte  através do Sesc/RN. O TSI vai oferecer uma ampla programação de atividades 
gratuitas para 50 pessoas acima de 60 anos. Para Marcelo Queiroz, a implantação 
efetiva do TSI foi a concretização de um desejo pessoal. O desejo de criar mais uma 
ação de valorização destas pessoas que sempre terão muito a ensinar sobre a vida, 
sobre conquistas, frustrações, vitórias, derrotas, erros e acertos. 
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Idosos no Sesc 
 
Durante um ano, um grupo de 50 idosos poderá desfrutar gratuitamente de 
atividades em diversas áreas atendidas pelo Trabalho Social com Idosos (TSI), projeto 
lançado na noite desta terça-feira (10/06) pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do 
Sesc, no auditório do Sesc Centro (Natal). A iniciativa vai promover qualidade de vida 
e desenvolver as capacidades físicas, psicológicas e sociais dos idosos. 
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Fecomércio e Sesc lançam Trabalho Social com Idosos no RN  
 Postado por Alex Viana em Social 

 
 11  
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O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, lançou, na 
tarde desta terça-feira (10) o Trabalho Social com Idosos (TSI), projeto do Sesc 
Nacional, e que passa a ser realizado a partir de agora no Rio Grande do Norte pelo 
Sistema Fecomércio RN, através do Sesc. O TSI vai oferecer uma ampla programação 
de atividades gratuitas para 50 pessoas acima de 60 anos. 
 
“Posso dizer que a implantação efetiva do TSI é a concretização de um desejo 
pessoal. O desejo de criar mais uma ação de valorização destas pessoas que sempre 
terão muito a nos ensinar sobre a vida, sobre conquistas, frustrações, vitórias, 
derrotas, erros e acertos”, disse o presidente Marcelo Queiroz na abertura de seu 
discurso. 
 
Durante a solenidade que marcou o lançamento do TSI, foi realizado um bate-papo 
sobre a situação do idoso e a importância da realização de políticas públicas voltadas 
para este público, com a participação da diretora regional do Sesc, Jeane Amaral; da 
presidente do Conselho Municipal do Idoso, Ana Maria Araújo; da fundadora da 
Associação Riograndense Pró-idoso (ARPI), Nazilda Dutra; e do atleta José Januário 
Tavares. A mediação foi da Assistente Social responsável pelo projeto, Késia 
Menezes. 
 
A diretora regional do Sesc ressaltou que a entidade já realiza diversas atividades 
que contam com a participação do público da terceira idade, mas que é a primeira 
vez que a instituição oferece um trabalho específico. “É uma alegria grande para o 
Sesc passar a oferecer estas atividades voltadas especialmente para eles. Os dados 
do IBGE mostram que hoje o Brasil tem cerca de 20 milhões de idosos, e isso exige 



 

que todas as instituições passem a oferecer um serviço assim”, afirmou Jeane. 
 
Os encontros do Trabalho Social com Idosos vão acontecer de segunda a sexta-feira, 
com uma programação diversificada, incluindo oficinas de canto coral, eventos 
motivacionais, orientações sobre saúde (relativas a doenças comuns durante o 
envelhecimento), seminários, debates de temas de interesse dos idosos, passeios e 
atividades ao ar livre. Por ser integrante do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG), o TSI absorve pessoas cuja renda familiar bruta não ultrapasse 
três (03) salários mínimos. 
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.: Sesc RN dá início a trabalho voltado a idosos 
 
 
Projeto “Trabalho Social com Idosos (TSI)” foi lançado na noite desta terça-feira (10), 
no Sesc Centro. Projeto vai beneficiar 50 idosos com diversas atividades gratuitas 
 
“É muito importante pra gente, que vivia sem fazer nada dentro de casa. Esse 
projeto já está mudando as nossas vidas. Quero aproveitar tudo. O que cair na rede 
é peixe!”. O depoimento animado é de dona Gielda Sá Bezerra, 68, uma das 50 
pessoas que serão atendidas pelo Trabalho Social com Idosos (TSI), projeto lançado 
na noite desta terça-feira (10/06) pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, no 
auditório do Sesc Centro (Natal).  
 
Durante um ano, um grupo de 50 idosos poderá desfrutar gratuitamente de 
atividades em diversas áreas, de modo a promover qualidade de vida e desenvolver 
as capacidades físicas, psicológicas e sociais dos idosos. “A implantação efetiva do 
TSI é a concretização de um desejo pessoal, o de criar mais uma ação de valorização 
destas pessoas que têm muito a nos ensinar sobre a vida. Que o leque de atividades 
desenvolvidas aqui sirva para manter vivo em cada um o espírito da descoberta, do 
aprendizado e do desenvolvimento de novas amizades”, disse, durante a solenidade 
de lançamento, o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
O evento de lançamento do TSI contou ainda com bate papo sobre a situação dos 
idosos no RN, do qual participaram membros de entidades voltadas ao idoso, o 
triatleta José Januário, 62, que falou sobre a importância da atividade física para a 
terceira idade, e a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. “O Sistema Fecomércio-
Sesc, ao longo dos anos, já desenvolve várias ações destinadas também a pessoas 
com mais de 60 anos. Mas, a partir desse momento, realizaremos atividades mais 
focadas nessa faixa etária da população”, frisou a diretora. 
 
Na noite da solenidade, também houve a apresentação da Orquestra Xilofônica do 
Sesc Cidadão Vila de Ponta Negra, que interagiu com a plateia ao fazê-la tocar ganzás 
artesanais distribuídos na entrada do auditório; e o coral do Centro de Atividades e 
Lazer da Melhor Idade (CALMI), que, vestido em clima junino, deu show ao entoar 
clássicos de Luiz Gonzaga. Mais de 150 pessoas estiveram presentes no evento, 
incluindo autoridades e os idosos atendidos pelo projeto. 
 
Sobre o TSI 
 
O TSI será executado por uma equipe composta por nove profissionais, incluindo 
assistentes sociais, educadores físicos e instrutores musicais. Os encontros 
acontecem durante a semana com uma programação diversificada, incluindo 
oficinas de canto coral, eventos motivacionais, orientações sobre saúde (relativas a 



 

doenças comuns durante o envelhecimento), seminários, debates de temas de 
interesse dos idosos, passeios e atividades ao ar livre.  
Por ser integrante do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), o TSI 
absorveu pessoas cuja renda familiar bruta não ultrapassasse três (03) salários 
mínimos. A prioridade das vagas foi para os comerciários e seus dependentes, 
seguida de egressos do ensino básico da escola pública. O processo seletivo 
aconteceu de 19 a 22/05 e a lista dos selecionados foi divulgada no site do Sesc RN. 
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Sexta-feira é o último dia para visitar à exposição de Cândido Portinari no Sesc 
Seridó   - 
 
 
Até esta sexta-feira (13/06), os caicoenses poderão conferir à exposição Portinari – 
Trabalho e Jogo. O acervo, que faz parte do projeto ArteSesc, do Departamento 
Nacional, está exposto no Sesc Seridó, localizado na Rua: Washington Luiz, 55, das 
08h às 17h. A entrada é gratuita. 
 
Resultado de uma parceria entre o Sesc, o Projeto Portinari e os Museus Castro 
Maya, a mostra reúne reproduções em fotografia de pinturas, gravuras e desenhos 
do artista plástico brasileiro.  As obras são destinadas ao público infantojuvenil, e 
tem a finalidade de integrar os conceitos de trabalhar e brincar entre as crianças. 
Dentre as obras do artista, os visitantes poderão encontrar trabalhos como: 
Lavadeiras; Menino com carneiro; O sapateiro de Brodowski; Grupo de meninas 
brincando e Menino com pião. Até agosto, a exposição circulará pelas cidades de 
Currais Novos, Santa Cruz, Macaíba e Zona Norte. 
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Comércio de Natal terá horários diferenciados em dias de jogos do Brasil 

 
Comércio terá horário diferenciado durante a Copa do Mundo. (foto: Alberto 
Leandro) 
 
Os natalenses não irão sentir grande diferença no funcionamento do comércio da 
capital durante os jogos da Copa do Mundo, torneio que começa nesta quinta-feira 
(12). Nos dias em que os jogos serão realizados na Arena das Dunas lojas, shoppings, 
bancos e supermercados abrirão normalmente; as alterações no horário de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais ficarão restritas aos dias em que a 
seleção brasileira entrará em campo. 
 
 
Em dia de jogo da seleção brasileira, o comércio de rua de Natal fechará as portas 
duas horas antes das partidas, permanecendo assim até o dia seguinte. Nessas 
datas, os shoppings da capital deverão suspender suas atividades uma hora antes do 
jogo e retomar uma hora depois, enquanto na maioria dos supermercados das 
grandes redes a interrupção do expediente ocorrerá 30 minutos antes do início e o 
retorno, 30 minutos depois do final dos jogos da seleção. 
 
O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), Amauri Fonseca Filho, 
ressaltou que a orientação para o comércio em dias de jogo da seleção nacional é 
funcionar de forma diferenciada, liberando os funcionários poucas horas antes dos 
jogos. O modelo já foi adotado em outras Copas do Mundo, com resultado positivo 
para o setor. 
 
“O diferente é nos dias de jogos aqui em Natal, que decidimos abrir normalmente 
para dar a oportunidade ao comerciante de atender a demanda de turistas que 
estão em nossa cidade por causa da copa. Fora que vamos atender a nossa 
população. Temos uma pesquisa que comprova que 8,77 % da população vão a um 
jogo. Não faz sentido fechar, é vida normal”, detalhou Amauri Fonseca. 
 
Durante o período de Copa, o sistema Fecomércio (Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo) – que inclui o Sesc e o Senac – funcionará das 



 

8h às 14h nos dias de jogos da seleção brasileira. Já nos dias em que a Arena das 
Dunas abrigará partidas do mundial, o funcionamento será diferenciado, uma vez 
que em 13 de junho irá das 8h às 12h, dia 16 das 8h às 14h, apenas dia 19 não 
haverá expediente e no dia 24 será das 8h às 12. Apesar dessas modificações, os 
restaurantes do Sesc funcionarão normalmente para o almoço. 
 
Para o presidente da Fecomercio RN, Marcelo Queiroz, os ganhos para a cidade com 
a realização da Copa já são visíveis. Ele citou obras de infraestrutura e qualificação 
profissional, como dois pontos importantes que são consequência da realização de 
jogos em Natal. “Temos muitos segmentos do comércio sendo beneficiados. Além 
disso, o setor tende a ser mais beneficiado é com os recursos que irão circular a mais 
em virtude dos próprios empregos que o setor de serviços está gerando e também 
com o esperado incremento do turismo que teremos com o pós-Copa”, detalhou 
Queiroz. 
 
  
 
Horário de funcionamento do comércio na capital potiguar 
 
Durante os jogos em Natal: funcionamento normal de todo o comércio 
 
Durante os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase  
Comércio de rua: fecha duas horas antes de cada partida e não reabre  
Shoppings: Cada shopping tem seu horário, mas em geral fecham uma hora antes e 
reabrem uma hora depois de cada partida.  
Supermercados: fecham meia hora antes e reabrem meia hora depois de cada 
partida  
Bancos: 8h30 às 12h30 
 
Atualizado em 11 de junho às 13:23 
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Estrangeiros começam a chegar e se encantam 

Publicação: 12 de Junho de 2014 
Nadjara Martins 
repórter 
 
Pelo menos quatro hotéis da Via Costeira de Natal estarão isolados pelas Forças 
Armadas, durante a Copa do Mundo em Natal. Os estabelecimentos receberão 
desde delegações até autoridades máximas, como a princesa herdeira do Japão, 
Noriko Takamado, o presidente e o secretário-geral da Fifa, Joseph Blatter e Jérôme 
Valcke.  
 
Desde ontem, o acesso aos hotéis Pestana, Ocean Palace, Serhs e Parque da Costeira 
estão restritos. A um raio de cerca de três quilômetros, a Marinha trabalha com dois 
helicópteros, uma fragata e dois navios-patrulha defendendo a Costa, restringindo a 
segurança nos acessos de banhistas, lanchas e pescadores. Segundo a assessoria de 
imprensa da Marinha, a área só estará fechada durante o período da noite; durante 
o dia, as forças armadas atuarão como um reforço na fiscalização. 
 
#SAIBAMAIS#De acordo com o comando da Polícia Militar, 60 homens da Rocam, 
BOPE e Companhia de Turismo farão a segurança no perímetro de Ponta Negra à 
Praia do Meio, com reforço nos hotéis. A primeira delegação a se hospedar em 
terras potiguares foi a do México, no Hotel Pestana, na noite de ontem. O 
estabelecimento também receberá as delegações de Gana, Japão e Itália. Já o Hotel 
Sehrs receberá as delegações de Camarões, Estados Unidos, Grécia e Uruguai.  
 
A expectativa é que a princesa nipônica, Noriko Takamado, também se hospede no 
Hotel Sehrs. A herdeira aterrissa na capital no dia 19 de junho, acompanha o jogo da 
seleção e segue para a Colômbia, segundo a Embaixada do Japão no Brasil. Natal 
será a única cidade-sede a receber visita da realeza nipônica. A reportagem da 
TRIBUNA DO NORTE tentou acesso aos dois hotéis, mas foi barrada. 
 
Já o Hotel Ocean Palace receberá uma comitiva com 900 pessoas da Fifa, executivos, 
convidados e autoridades, como Joseph Blatter e Jérôme Valcke. Outros 28 árbitros 
serão hospedados no Ocean. O presidente da Fifa ocupará a suíte Taj Mahal, 
considerada a maior do Brasil. Com 800 metros quadrados, sauna, piscina privativa e 
hidromassagem, a suíte é alugada pela bagatela de R$10 mil por mês. O secretário 
Valcke ocupará a suíte presidencial.  
 
Segundo informações repassadas em off à reportagem, os representantes da Fifa 
estarão em Natal no dia do jogo entre Estados Unidos e Gana, em 19 de junho. O 
vice-presidente dos EUA, Joe Biden, também acompanhará o jogo. A diretoria do 
Ocean Palace informou que 60% dos leitos do hotel estão ocupados pela Fifa. 



 

Nenhuma ala do hotel chegou a ser interditado para uso da federação. Entretanto, o 
sistema de câmeras de vigilância do hotel são vistoriadas pela Polícia Federal. Os 
quartos dos convidados também serão vistoriados pela PF diariamente. 
 
"A única exigência que nos fizeram é que um salão esteja disponível com lanches, 
bebidas de patrocinadores, para dar apoio durante as reuniões", comenta o diretor 
do Ocean Palace, Ruy Gaspar. Mesmo os hotéis que não vão receber delegações 
estão com os leitos completos. No Vila do Mar, 90% dos leitos estão ocupados para a 
Copa do Mundo.  
 
A direção do hotel aguardava a chegada de 250 torcedores japoneses na manhã de 
hoje. "Nós orientamos que nossos funcionários cumprimentassem a princesa se 
curvando, mas não é obrigatório. Os japoneses nos pediram para reservar um salão 
para uma festa no dia 18. Há expectativa de que a princesa venha", adiantou Luís 
Sérgio Barreto, proprietário do hotel. 
 
Uma excursão formada por seis mexicanos cantava La Cucaracha, em frente a um 
hotel de Ponta Negra, na manhã de ontem. Comandado pelo engenheiro agrônomo 
Alfredo Araújo, 58 anos, o grupo era formado por pais e filhos que vão curtir a 
primeira Copa do Mundo juntos. Ao ser abordado, Alfredo pediu desculpas. "Natal e 
o Brasil são muito alegres. Admiro muito o futebol daqui, mas peço desculpa 
antecipada pelo novo maracanaço que vamos dar em vocês", brincou. 

 
 



 

O engenheiro italiano Leo Barletta, 35, resolveu descer para a praia de Ponta Negra 
no dia seguinte a chegar em Natal. Apesar da dificuldade em se comunicar em inglês 
ou italiano com a população local, ele parabenizou a cidade pela beleza. "Natal é 
uma cidade muito bonita, muito tranquila, muito impressionante. Não tive nenhum 
problema com hospedagem ou alimentação. As pessoas são muito gentis", afirmou. 
Barletta acompanhará todos os jogos da seleção italiana.  

 
 
O casal de californianos Alita e Blaine Jenkings deixaram os empregos há dois meses 
e resolveram viajar. Já passaram pelo Rio de Janeiro, São Paulo e vieram para Natal 
assistir o primeiro jogo da seleção norte-americana, no dia 16. "Nós viemos direto de 
São Paulo ontem, mas já achamos Natal muito melhor. Aqui as pessoas são bem 
mais amigáveis", destacou Blaine. Eles seguem para Manaus no sábado, para o 
próximo jogo dos EUA. 



 

 
 
Já o time da recepcionista norueguesa Vera Herfiord, 29 anos, não vai estar na Copa, 
mas ela já decidiu por quem torcer: a Itália, que joga em Natal no dia 24 de junho. 
Vera e o marido, Alexander StrØm, pretendem acompanhar todos os jogos da capital 
potiguar. "Não há muitas pessoas que falam inglês, mas como eu falo um pouco de 
espanhol, não tive problemas em me comunicar. Natal é uma ótima cidade", 



 

afirmou. 
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