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Depois de passar por Santa Cruz, unidade chega a mais uma cidade do interior. 
Inauguração será nesta quarta (25/06) 

 
Nesta quarta-feira (25/06), a BiblioSesc chega a mais uma cidade do interior do 
estado: Angicos, distante 155 km de Natal. Depois de passar por Santa Cruz, o 
projeto, realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc,  oferecerá 
gratuitamente aos angicanos um grande acervo de publicações para empréstimo e 
consulta. A inauguração acontece às 15h30, na Praça Jota da Penha, local onde a 
unidade móvel ficará estacionada durante um mês. 
 
Depois da inauguração oficial, o Sesc apresentará o espetáculo Estação dos Contos, 
com o Grupo Estação de Teatro (RN). Há três anos, a BiblioSesc fomenta o gosto pela 
leitura. Seu acervo de mais de 3 mil publicações, incluindo jornais, revistas e livros de 
diversos gêneros, circula sistematicamente pela Grande Natal desde 2011, e 
também já passou pela praia de Pipa dois anos seguidos, durante a Feira Literária de 
Pipa (FliPipa), por Mossoró, Caicó e Macau. 



 

 
Este ano, a unidade móvel ampliou sua área de atuação ao levar o serviço gratuito 
ao interior do estado. Em agosto, o projeto pega a estrada rumo a mais uma cidade, 
ainda a ser definida. 
 
Para fazer consulta ou empréstimo – este último com duração de até sete (07) dias –
, basta apresentar documento de identidade e comprovante de residência. A 
expectativa é de que, até o dia 30/07, data em que ficará estacionada na praça 
central de Angicos, a BiblioSesc atraia mais de 1000 visitantes. 
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 Depois de passar por Santa Cruz, unidade chega a mais uma cidade do interior. 
Inauguração será nesta quarta.  
 
Nesta quarta-feira (25), a BiblioSesc chega a mais uma cidade do interior do estado: 
Angicos. Depois de passar por Santa Cruz, o projeto, realizado pelo Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc,  oferecerá gratuitamente aos angicanos um grande 
acervo de publicações para empréstimo e consulta. A inauguração acontece às 
15h30, na Praça Jota da Penha, local onde a unidade móvel ficará estacionada 
durante um mês. 
 



 

Depois da inauguração oficial, o Sesc apresentará o espetáculo Estação dos Contos, 
com o Grupo Estação de Teatro. Há três anos, a BiblioSesc fomenta o gosto pela 
leitura. Seu acervo de mais de 3 mil publicações, incluindo jornais, revistas e livros de 
diversos gêneros, circula sistematicamente pela Grande Natal desde 2011, e 
também já passou pela praia de Pipa dois anos seguidos, durante a Feira Literária de 
Pipa (FliPipa), por Mossoró, Caicó e Macau.  
 
Para fazer consulta ou empréstimo – este último com duração de até sete (7) dias –, 
basta apresentar documento de identidade e comprovante de residência. A 
expectativa é de que, até o dia 30 de julho, data em que ficará estacionada na praça 
central de Angicos, a BiblioSesc atraia mais de 1000 visitantes. 
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Nesta quarta-feira (25/06), a BiblioSesc chega a mais uma cidade do interior do 
estado: Angicos, distante 155 km de Natal. Depois de passar por Santa Cruz, o 
projeto, realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, oferecerá 
gratuitamente aos angicanos um grande acervo de publicações para empréstimo e 
consulta. A inauguração acontece às 15h30, na Praça Jota da Penha, local onde a 
unidade móvel ficará estacionada durante um mês. Depois da inauguração oficial, o 
Sesc apresentará o espetáculo Estação dos Contos, com o Grupo Estação de Teatro 
(RN). 
 
Há três anos, a BiblioSesc fomenta o gosto pela leitura. Seu acervo de mais de 3 mil 
publicações, incluindo jornais, revistas e livros de diversos gêneros, circula 
sistematicamente pela Grande Natal desde 2011, e também já passou pela praia de 
Pipa dois anos seguidos, durante a Feira Literária de Pipa (FliPipa), por Mossoró, 
Caicó e Macau. Este ano, a unidade móvel ampliou sua área de atuação ao levar o 
serviço gratuito ao interior do estado. Em agosto, o projeto pega a estrada rumo a 
mais uma cidade, ainda a ser definida. 
 
Para fazer consulta ou empréstimo – este último com duração de até sete (07) dias –
, basta apresentar documento de identidade e comprovante de residência. A 
expectativa é de que, até o dia 30/07, data em que ficará estacionada na praça 
central de Angicos, a BiblioSesc atraia mais de 1000 visitantes.  
 
Serviço | BiblioSesc Data: Quarta-feira (25/06) Hora: A partir das 15h30 Local: Largo 
da Praça Jota da Penha, Angicos/RN ENTRADA GRATUITA 
 
(Fonte: Assessoria Sesc/RN - Fotos: Moraes Neto e Rogério Vital) 
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Primeira noite do Festival de Quadrilhas de Caicó atrai grande público a Ilha de 
Sant’ana » Blog do Marcos Dantas 
 

 
 
As arquibancadas do Ginásio Poliesportivo Nonozão, no Complexo Turístico Ilha de 
Sant’Ana ficaram lotadas, durante a abertura e primeira noite do Festival de 
Quadrilhas de Caicó. Organizado pela Companhia de Teatro Cacimbas, e contando 
com o apoio total da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, o 
Festival é aberto ao público, respeitando a capacidade máxima do espaço, que é de 3 
mil e 500 pessoas. 
 
As senhas serão distribuídas diariamente nos parceiros do evento: Starret Modas, 
Casa da embalagem, DSP Eventos, Educandário Santa Teresinha Colégio, ArtLab 
CerimoniArt, SLUP sorvetes, Cuca Caicó, Restaurante Gonçalves e Linhares e Sesc 
Seridó As mais de 20 quadrilhas que durante três dias passarão pelo festival 
concorrerão a prêmios de 5 mil reais para o primeiro colocado, 3 mil reais para o 
segundo e 2 mil reais para o terceiro, além de troféus. 



 

 
O prefeito Roberto Germano, acompanhado da primeira-dama Denise Germano e de 
secretários da administração, fez questão de comparecer ao evento e levar sua 
mensagem de abertura. “Não poderíamos deixar de apoiar no que fosse possível 
para ajudar a resgatar as festividades juninas em Caicó. Iniciando esse primeiro ano, 
espero que ele possa se manter e entrar para o calendário de eventos do nosso 
município. Meus parabéns a todos, a organização, a nossa equipe, as quadrilhas e 
aos parceiros deste evento”, disse Roberto. 
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Com apoio da Prefeitura Municipal, acontece hoje abertura do 1º Festival de 
Quadrilhas “Viva São João em Caicó”   - 
 
 
Com apoio da Prefeitura Municipal, acontece hoje abertura do 1º Festival de 
Quadrilhas “Viva São João em Caicó”  
 
Organizado pela Companhia de Teatro Cacimbas e apoiado pela Prefeitura Municipal 
de Caicó, acontece na noite desta terça-feira (24) no Ginásio “Nonosão” na Ilha de 
Sant’Ana a abertura do 1º Festival de Quadrilhas Estilizadas “Viva São João em 
Caicó”. O evento que é aberto ao público conta com a participação de 22 quadrilhas 
divididos em três dias na fase classificatória, e um quarto dia com a finalíssima sendo 
disputada pelos seis grupos melhores colocados. Os vencedores da Competição 
levarão 5 mil reais (primeiro colocado), 3 mil reais (segundo colocado), e 1 mil reais 
(terceiro colocado), além da distribuição de troféus. 
 
A Prefeitura de Caicó está entrando como parceira no do 1º Festival de Quadrilhas 
Estilizadas “Viva São João em Caicó”, cedendo todo apoio logístico necessário, desde 
o pessoal de apoio, som até o local do evento. O Prefeito de Caicó confirmou 
presença na abertura do festival a partir das 20h00 desta terça-feira no ginásio da 
Ilha de Santana. 
 
Lembrando que o evento é aberto ao público sendo permitido um público máximo 
de 3 mil e 500 pessoas por noite, devido a uma recomendação do Corpo de 
Bombeiros. As senhas gratuitas estão sendo distribuídos nos seguintes pontos 
parceiros; Starret Modas, Casa da embalagem, DSP Eventos, Educandário Santa 
Teresinha Colégio, ArtLab CerimoniArt, SLUP sorvetes, Cuca Caicó, Restaurante 
Gonçalves e Linhares e Sesc Seridó. No primeiro dia de evento estarão se 
apresentando as quadrilhas; Arraial Balão Dourado (Natal), Junina Arraiá da Pimenta 
(Ipanguaçu), Arraiá Incantos do Ouro (Ouro Branco), Arraiá Junina Brasileirinhos 
(Parelhas), Quadrilha junina São João (Natal), Arraial Gente que Brilha (Caicó), Junina 
Sol Love (Serra Caiada), Arraiá Milho Verde (Nova Cruz). 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
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Com apoio da Prefeitura Municipal, acontece hoje abertura do 1º Festival de 
Quadrilhas “Viva São João em Caicó”. 
 
 
A Prefeitura de Caicó está entrando como parceira no do 1º Festival de Quadrilhas 
Estilizadas “Viva São João em Caicó”, cedendo todo apoio logístico necessário, desde 
o pessoal de apoio, som até o local do evento. O Prefeito de Caicó confirmou 
presença na abertura do festival a partir das 20h00 desta terça-feira no ginásio da 
Ilha de Santana. 
 
Lembrando que o evento é aberto ao público sendo permitido um público máximo 
de 3 mil e 500 pessoas por noite, devido a uma recomendação do Corpo de 
Bombeiros. As senhas gratuitas estão sendo distribuídos nos seguintes pontos 
parceiros; Starret Modas, Casa da embalagem, DSP Eventos, Educandário Santa 
Teresinha Colégio, ArtLab CerimoniArt, SLUP sorvetes, Cuca Caicó, Restaurante 
Gonçalves e Linhares e Sesc Seridó. No primeiro dia de evento estarão se 
apresentando as quadrilhas; Arraial Balão Dourado (Natal), Junina Arraiá da Pimenta 
(Ipanguaçu), Arraiá Incantos do Ouro (Ouro Branco), Arraiá Junina Brasileirinhos 
(Parelhas), Quadrilha junina São João (Natal), Arraial Gente que Brilha (Caicó), Junina 
Sol Love (Serra Caiada), Arraiá Milho Verde (Nova Cruz). 
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Processo Seletivo do Sesc oferece três vagas em Mossoró - 

 
 
Foto: Imagem ilustrativa 
 
 Edinaldo Moreno/Da redação 
 
 O Serviço Social do Comércio em Mossoró (SESC) realiza processo seletivo com 
vagas para professor de Artes, Assistente Operacional-Manutenção e professor de 
Inglês. A carga horária para professor de Artes é de 40 horas, com remuneração 
inicial de R$ 874,59. 
 
 Já para o cargo de assistente a remuneração é de R$ 1.120, 18, com carga horária de 
44 horas semanais, enquanto que o professor de Inglês terá o salário inicial de R$ 
1.749,18, com 40 horas de carga horária. 
 
 O período de recebimento dos currículos começou na última segunda-feira, 23, e 
segue até o dia 30. O candidato deve especificar o cargo pretendido no documento 
que será entregue na unidade. 
 
 Para as vagas de professor o candidato precisa ter o ensino superior completo na 
vaga desejada e para assistente somente o ensino médio completo e possuir 
domínio em pintura, elétrica e eletrônica, entre outras. 
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1º Festival de Quadrilhas “Viva São João em Caicó” será aberto hoje - Blog do 
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Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 1º Festival de Quadrilhas “Viva São João em Caicó” será aberto hoje  
 
Organizado pela Companhia de Teatro Cacimbas e apoiado pela Prefeitura Municipal 
de Caicó, acontece na noite desta terça-feira (24) no Ginásio “Nonosão” na Ilha de 
Sant’Ana a abertura do 1º Festival de Quadrilhas Estilizadas “Viva São João em 
Caicó”. O evento que é aberto ao público conta com a participação de 22 quadrilhas 
divididos em três dias na fase classificatória, e um quarto dia com a finalíssima sendo 
disputada pelos seis grupos melhores colocados. Os vencedores da Competição 
levarão cinco mil reais (primeiro colocado), três mil reais (segundo colocado) e mil 
reais (terceiro colocado), além da distribuição de troféus. 
 
A prefeitura de Caicó está entrando como parceira no do 1º Festival de Quadrilhas 
Estilizadas “Viva São João em Caicó”, cedendo todo apoio logístico necessário, desde 
o pessoal de apoio, som até o local do evento. O prefeito Roberto Germano 
confirmou presença na abertura do festival a partir das 20h00 desta terça-feira no 
ginásio da Ilha de Santana. 
 
Lembrando que o evento é aberto ao público sendo permitido um público máximo 
de 3 mil e 500 pessoas por noite, devido a uma recomendação do Corpo de 
Bombeiros. As senhas gratuitas estão sendo distribuídos nos seguintes pontos 
parceiros; Starret Modas, Casa da embalagem, DSP Eventos, Educandário Santa 
Teresinha Colégio, ArtLab CerimoniArt, SLUP sorvetes, Cuca Caicó, Restaurante 
Gonçalves e Linhares e Sesc Seridó. No primeiro dia de evento estarão se 



 

apresentando as quadrilhas; Arraial Balão Dourado (Natal), Junina Arraiá da Pimenta 
(Ipanguaçu), Arraiá Incantos do Ouro (Ouro Branco), Arraiá Junina Brasileirinhos 
(Parelhas), Quadrilha junina São João (Natal), Arraial Gente que Brilha (Caicó), Junina 
Sol Love (Serra Caiada), Arraiá Milho Verde (Nova Cruz). 
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