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VEÍCULO: PORTAL NO AR /BLOG FATOR RRH          DATA: 28.07.14              
 
Fecomércio entregará o Mérito Jessé Freire | Fator RRH 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, 
realiza na próxima sexta-feira, 1º de agosto, a partir das 20h, no Boulevard 
Recepções, a posse oficial da sua nova diretoria, eleita para o quadriênio 2014/2018. 
 
A noite também será marcada pela entrega do troféu Mérito Jessé Freire 2014 
(Edição Especial dos 65 anos da Federação), e pela comemoração do Dia do 
Comerciante, ocorrido no dia 16 de julho. 
 
O Mérito Jessé Freire é a mais importante comenda do comércio potiguar, e há 10 
anos premia e reconhece o trabalho de personalidades dos segmentos de Comércio, 
Serviços e Turismo, que se destacaram no ano anterior. 
 
São cinco agraciados, nas seguintes categorias: Flávio Rocha (Grupo 
Guararapes/Riachuelo), Empresário do Ano no Setor de Comércio; José Maria 
Figueiredo (Unifacex), Empresário do Ano no Setor de Serviços; Francisca de Assis 
Rosado, Empresária do Ano no Setor de Turismo (Harabello Turismo); Antonio Sales 
(Posto Novo Horizonte), Jovem Empresário; e Dorian Morais (Riograndense 
Distribuidora), Experiência Empresarial. 
 
Fonte: Assessoria 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR /BLOG FATOR RRH          DATA: 28.07.14              
 
A nova diretoria da Fecomércio tomará posse na sexta feira | Fator RRH 
 
Na noite de 1º de agosto também tomará posse oficialmente a nova diretoria da 
Fecomércio RN, eleita no dia 16 de maio, para o período de 2014 a 2018. 
 
A eleição ocorreu com chapa única, consensual, em votação unânime, e tem à frente 
os empresários Marcelo Fernandes de Queiroz (presidente) e Gilberto de Andrade 
Costa (1º Vice-presidente). 
 
A posse documental foi realizada no dia 23 de julho último, na sede da entidade. 
 
DIRETORIA 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ – Presidente 
GILBERTO DE ANDRADE COSTA – 1º Vice-Presidente 
LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA – 2º Vice-Presidente 
JAIR URBANO DE QUEIROZ – 3º Vice-Presidente 
GERALDO PAIVA DOS SANTOS JÚNIOR – 4º Vice-Presidente 
GEORGE RAMALHO VIEIRA – 5º Vice-Presidente 
ITAMAR MANSO MACIEL JÚNIOR – 6º Vice-Presidente 
SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS CIRNE – 7º Vice-Presidente 
JOSÉ GERALDO DE MEDEIROS – 8º Vice-Presidente 
ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA – 9º Vice-Presidente 
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA – 10º Vice-Presidente 
MÁRCIO DE OLIVEIRA MACÊDO – 11º Vice-Presidente 
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA – 12º Vice-Presidente 
DIJOSETE VERÍSSIMO DA COSTA – 1º Secretário 
JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO – 2º Secretário 
JOSÉ DE OLIVEIRA CABRAL FILHO – 1º Tesoureiro 
LUZIA DIVA CUNHA DUTRA – 2º Tesoureiro 
 
DIRETORES 
EFETIVOS 
 
MICHELSON XIMENES FORMIGA FROTA 
HELDER DE MEDEIROS ARAÚJO 
FRANCISCO DENERVAL DE SÁ 
DEJALMA LEMOS DA SILVA 
ORISMAR CARLOS DE ALMEIDA 
DALTRO FREIRE DE PAIVA 
FRANCISCO SEVERIANO DA CUNHA 
VALDEMAR ANUNCIATO DA SILVEIRA 
JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO 



 

JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES 
RENATO ALEXANDRE MACIEL GOMES NETTO 
TARCÍLIO VIDAL FILHO 
SCHIAVO DURVAL FERNANDES ÁLVARES 
 
SUPLENTES 
MARCOS AUGUSTO DA SILVA 
EDUARDO DE OLIVERIA PATRÍCIO 
JOSÉ ZENILDO DIAS CAMPOS 
JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA 
ALBE GARCIA DE OLIVEIRA 
CECÍLIO FRANCISCO BARBOSA NETO 
ERALDO EUDES DANÓBREGA DANTAS 
MARCIO PINHEIRO DE SOUZA 
EUGÊNIO RODRIGUES LUCIO 
LUIZ EVÂNIO NOBRE LIRA 
 
CONSELHO FISCAL 
EFETIVOS 
 
RONALD GURGEL 
VICENTE DE PAULO AVELINO SOBRINHO 
SÉRGIO ROBERTO DE MEDEIROS FREIRE 
 
SUPLENTES 
FRANCISCO NEY DA CUNHA 
JOSÉ DE PAIVA TORRES 
DORIAN BEZERRA DE SOUZA MORAIS 
 
DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À CNC 
EFETIVOS 
 
MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ 
MARCANTONI GADELHA DE SOUZA 
 
SUPLENTES 
GILBERTO DE ANDRADE COSTA 
LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA  
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE         DATA: 28.07.14              
 
Fecomércio RN entrega Mérito Jessé Freire e empossa nova diretoria  | Ponto de 
Vista com Nelson Freire 
 

 
Posted on 28. Jul, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, 
realiza na próxima sexta-feira, 1º de agosto, a partir das 20h, no Boulevard 
Recepções, a posse oficial da sua nova diretoria, eleita para o quadriênio 2014/2018. 
A noite também será marcada pela entrega do troféu Mérito Jessé Freire 2014 
(Edição Especial dos 65 anos da Federação), e pela comemoração do Dia do 
Comerciante, ocorrido no dia 16 de julho. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 29.07.14             EDITORIA: ECONOMIA  

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 29.07.14             EDITORIA: RODA VIVA 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG WALLACY ATLAS  DATA: 28.07.14              
 
Carreta-Escola do SENAC qualificará população em Guamaré 
 
 
Do Portal do SENAC RN 

 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do SENAC, levará oportunidades de qualificação 
profissional gratuita à população do município de Guamaré. A previsão é de que 
sejam beneficiadas 165 pessoas, com cursos nas áreas de turismo e hotelaria, 
através do Programa SENAC Móvel. 
 
Para marcar a iniciativa, na próxima segunda-feira (28), será realizada a solenidade 
de lançamento das atividades da Carreta-Escola do SENAC. Estarão presentes o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, o prefeito do 
município, Hélio Willamy de Miranda da Fonseca, e o diretor Regional do SENAC, 
Helder Cavalcanti, dentre outras autoridades políticas e empresariais. 
 
Até setembro, o SENAC oferecerá oito cursos na cidade: Aperfeiçoamento em Bolos 
e Tortas, Técnicas de Preparo de Peixes e Frutos do Mar, Cozinha Light e Dietética, 
Preparo de Doces e Salgados para Festas, Técnicas de Petiscos e Comidas de Boteco, 
Cozinha Regional, Técnicas de Produção de Sobremesas e Manipulação Segura de 
Alimentos. 
 
Os interessados em participar das capacitações ainda podem se inscrever, na 
Secretaria de Capacitação do Município, das 8h às 11h e das 14h às 17h, nos cursos 
que houver vagas disponíveis. Outras informações sobre matrículas podem ser 
obtidas por meio do telefone: (84) 3525-2310. 



 

 
SENAC Móvel – Com o objetivo de democratizar o acesso à educação para o 
trabalho, o SENAC conta com unidades do Programa SENAC Móvel, que cruzam os 
municípios potiguares, levando infraestrutura pedagógica de última geração às 
cidades onde a instituição não possui estrutura física. 
 
No Rio Grande do Norte, o programa atua nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e 
Hotelaria e Informática e Administração. Elas permanecem alguns meses em cada 
município e sua disponibilização é feita a partir de parcerias. 
 
Em 2014, Guamaré será o quarto município potiguar a ser beneficiado pelo 
Programa SENAC Móvel. Já foram capacitadas cerca de 400 pessoas, nas cidades de 
Canguaretama, Paraú e Jucurutu. 
 
Serviço: 
 
Evento: Inauguração da Carreta-Escola do SENAC de Turismo e Hotelaria 
 
Local: Rua Professor João Batista, 1000, Centro, Guamaré (Largo do Ginásio). 
 
Data: 28/07 (segunda-feira) 
 
Horário: 19h 
 
Inscrições: Ocorrem de forma presencial, na Secretaria de Capacitação de Guamaré. 
 
Informações sobre matrículas: (84) 3525-2310. 
 
Contagem regressiva… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: É FRANCISCO GOMES         DATA: 28.07.14              
Senac realiza solenidade de lançamento das atividades da Carreta-Escola » é 
Francisco Gomes 

 
 
Com a presença da vice-prefeita de Guamaré, Maria de Souza, representando o 
prefeito Hélio Willamy, do secretário de Indústria e Comercio, Mário de Lucila, do 
diretor Regional do Senac Helder Cavalcanti, da diretora de educação profissional, 
Lucinete Araújo, do diretor financeiro Fernando Virgílio, ambos do Senac, dentre 
outras autoridades políticas e empresariais, foi realizada na noite desta segunda-
feira [28], a solenidade de lançamento das atividades da Carreta-Escola do Senac no 
município de Guamaré.  
 
Carreta-Escola 
 
 A carreta-Escola é uma iniciativa do Sistema Fecomércio RN, que por meio do Senac, 
levará oportunidades de qualificação profissional gratuita à população do município 
de Guamaré.  
 
Em Guamaré, a carreta-Escola ficará até o mês de setembro, para realizar oito cursos 
ofertados pelo Senac para população. A previsão é de que sejam beneficiadas 165 
pessoas, com cursos nas áreas de turismo e hotelaria, através do Programa Senac 
Móvel.  
 



 

Cursos ofertados  
 
Aperfeiçoamento em Bolos e Tortas, Técnicas de Preparo de Peixes e Frutos do Mar, 
Cozinha Light e Dietética, Preparo de Doces e Salgados para Festas, Técnicas de 
Petiscos e Comidas de Boteco, Cozinha Regional, Técnicas de Produção de 
Sobremesas e Manipulação Segura de Alimentos.  
 
Como participar  
 
Os interessados em participar das capacitações ainda podem se inscrever, na 
Secretaria de Capacitação do Município, das 8h às 11h e das 14h às 17h, nos cursos 
que houver vagas disponíveis. Outras informações sobre matrículas podem ser 
obtidas por meio do telefone: (84) 3525-2310. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: RN POLITICA EM DIA   DATA: 28.07.14              

PRIMEIRA CHAMADA DO SISUTEC DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 SERÁ 
DIVULGADA HOJE.  
 

 
A primeira chamada do Sisutec (Sistema de Seleção Unificada da Educação 
Profissional e Tecnológica) do segundo semestre de 2014 será publicada nesta terça-
feira (29), no site www.sisutec.mec.gov.br. 

Até o final da tarde de ontem (28), a assessoria de imprensa do MEC (Ministério da 
Educação) não soube informar o horário em que os resultados estarão disponíveis. 

As inscrições terminariam na sexta-feira (25), mas foram prorrogadas até domingo 
(27). 

A matrícula dos convocados na primeira chamada deve ser feita entre 30 de julho e 
1º de agosto. De acordo com o edital do Sisutec, o local de realização de matrícula 
do candidato será o mesmo local de oferta do curso. 

A segunda chamada deve ser publicada no dia 5 de agosto, com matrícula prevista 
para os dias 6, 7 e 8 do mesmo mês. 

O candidato que for selecionado em primeira chamada para a primeira opção de 

curso não participará da segunda chamada, mesmo que não tenha efetuado a 
matrícula. 

Já o candidato que for selecionado em primeira chamada para a segunda opção de 
curso poderá continuar a concorrer, em segunda chamada, a uma vaga para sua 
primeira opção de curso, quando houver vaga disponível, tendo ou não efetuado 
matrícula na instituição de ensino durante a primeira chamada. 

As vagas que não forem ocupadas após as chamadas regulares do Sisutec serão 
preenchidas mediante inscrição online, entre os dias 11 e 20 de agosto. Nesta etapa, 
o requisito para inscrição será apenas a conclusão do ensino médio, contemplando-
se a participação de candidatos que tenham ou não realizado o Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio). 

Vagas 

Ao todo, foram ofertadas 289.341 vagas gratuitas em cursos técnicos subsequentes 
ao ensino médio. As instituições privadas oferecem a maior parte das vagas: 
247.888. Já as instituições públicas disponibilizaram 10.457 vagas. O Sistema 
S (Senac e Senai) participa com 30.996 vagas. 

"Temos muitos cursos práticos, focados nas áreas industriais e de tecnologia da 
informação. Esses cursos práticos oferecem melhor inserção no mercado de 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/77898541
http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/77898541


 

trabalho", afirmou o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, 
Aléssio Trindade de Barros. 

Como os cursos técnicos ofertados têm em média dois anos e o programa ainda está 
em seu 3º semestre, ainda não é possível falar em dados de empregabilidade dos 
formandos. 

 



 

VEÍCULO: PONTO DE PAUTA        DATA: 28.07.14              

Encontro Nacional de Dança Contemporânea tem programação nos municípios do 

RN  
 

 
Encontro Nacional de Dança Contemporânea tem programação nos municípios do 
RN Postado as 09h49 | 28.07.2014 
De 01 a 21 de agosto, o Rio Grande do Norte recebe o Encontro Nacional de Dança 
Contemporânea nas praças, ruas das cidades, escolas, espaços cênicos e culturais, 

com programação distribuída pelos municípios do Estado. O evento, que é gratuito e 
tem sede na capital potiguar, é coordenado por Diana Fontes. 

Na sua sexta edição, o Encontro pretende criar um elo entre plateia e praticantes da 
dança, e Caicó será a primeira cidade a ter apresentações, de 01 a 03 de agosto, com 
intervenções urbanas, palestras e espetáculo. Já a partir do dia 04, o evento 
acontece em Mossoró com oficinas, intervenções e espetáculos, seguindo até o dia 
09 de agosto. Paralelamente, o festival se realiza em Tibau do Sul (Pipa), Natal e São 
Gonçalo do Amarante com atividades diversas. 

Grupos nacionais de dança contemporânea como Rosa Antuña (MG), Quasar Cia. De 
Dança (GO), Camaleão Grupo de Dança (MG), Ivaldo Mendonça (PE), Mimulus Cia. 
De Dança (MG), Núcleo Viladança (BA), Lamira (TO), Meia Ponta Cia. De Dança (MG), 

Grua (SP), companhias locais e as bailarinas potiguares Erika Rosedo e Ana Elisa, em 
carreira independente fora do estado, são convidados para compor a programação e 
fazer o Encontro acontecer nos espaços norte-rio-grandenses. 

O Encontro tem patrocínio da Cosern/Grupo Neoenergia e Unimed Natal, através do 

incentivo da Lei Câmara Cascudo e do Programa Djalma Maranhão, e conta ainda 
com os investidores Rifóles Praia Hotel e Resort, Pontalmar Praia Hotel, além das 
instituições Funarte, SESC, Prefeitura de Mossoró, Caicó, São Gonçalo do Amarante e 
Tibau do Sul. 

A união de três festivais importantes nos meses de julho e agosto de 2014 tecem a 
RENDA – Rede Nordeste de Dança, que unem o estado de Pernambuco, a Paraíba  e 
o Rio Grande do Norte, com o incentivo do Ministério da Cultura e o patrocínio do 

Boticário na Dança. A ação coletiva reúne a Mostra Brasileira de Dança, promovendo 
um corredor cultural e integrando artistas, programadores e produtores de âmbito 
local e nacional. Sob o patrocínio da COSERN/Grupo Neoenergia e Unimed Natal, 
além do Governo do Estado e a Prefeitura do Natal, através do incentivo da Lei 
Câmara Cascudo e do Programa Djalma Maranhão. 

Informações: 

Oficinas e espetáculos gratuitos ou com doações de alimentos não perecíveis. (A 
arrecadação será destinada ao projeto Mesa Brasil SESC); Os ingressos podem ser 
retirados na bilheteria do teatro duas horas antes das apresentações; Para as 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/77898289
http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/77898289


 

oficinas, é necessário realizar a inscrição gratuita. Informações disponíveis no 
sitewww.encontrodedanca.com 

Fonte: Assessoria de imprensa 

 
Classificação: Positiva 

http://www.encontrodedanca.com/


 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 29.07.14             EDITORIA: GEORGE 
AZEVEDO 

 
Classificação: Positiva 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 28.07.14             EDITORIA: CULTURA 
 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG RAIMUNDINHO DUARTE         DATA: 28.07.14              

Sesc RN leva Perfume de Gardênia ao Festival de Serra de São Bento 

 

 

 

 

 

O Sistema Fecomércio por meio do Sesc, estará em Serra de São Bento, no Festival 

Cultural e Gastronômico do município, que acontece de 06 a 10 de agosto. O Sesc 

levará o show da banda Perfume de Gardênia na sexta-feira, 08 de agosto, no palco 

principal do festival e também patrocinará a atração Kiara e Banda, cantora local que 

comandará o coreto na praça dos restaurantes. 

 

Além da atração chancelada pelo Sesc, a prefeitura municipal estará trazendo na 

mesma noite Luan Forró Estilizado, top 4 do programa Super Star da Rede Globo, e 

Forró Pegada com Estilo.  

 

 

 

 Perfume de Gardênia 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Rt2pT0SQOWk/U9bJ50Oi1XI/AAAAAAABE1Y/X0RYp2WeD1c/s1600/perfume+de+gardenia.jpg


 

 

Kiara 

A programação completa do Festival pode ser encontrada no site oficial do evento o 
www.festivalserradesaobento.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 

http://3.bp.blogspot.com/-NyHaU7efqUg/U9bKBo8N4SI/AAAAAAABE1g/F6YwzcKG05g/s1600/Cantora+Kiara+(Rog%C3%A9rio+Vital).JPG


 

VEÍCULO: PONTO DE PAUTA         DATA: 28.07.14              
 
Sesc RN leva Perfume de Gardênia ao Festival de Serra de São Bento 
 
 

 
 
MUSICA 
 
 Sesc RN leva Perfume de Gardênia ao Festival de Serra de São Bento  
 Postado as 14h51 | 28.07.2014 
 
O Sistema Fecomércio por meio do Sesc, estará em Serra de São Bento, no Festival 
Cultural e Gastronômico do município, que acontece de 06 a 10 de agosto. 
 
O Sesc levará o show da banda Perfume de Gardênia na sexta-feira, 08 de agosto, no 
palco principal do festival e também patrocinará a atração Kiara e Banda, cantora 
local que comandará o coreto na praça dos restaurantes.  
 
Além da atração chancelada pelo Sesc, a prefeitura municipal estará trazendo na 
mesma noite Luan Forró Estilizado, top 4 do programa Super Star da Rede Globo, e 
Forró Pegada com Estilo.  
 
A programação completa do Festival pode ser encontrada no site oficial do evento o 
www.festivalserradesaobento.com.br 
 
      
          
    Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DALTRO EMERECIANO        DATA: 28.07.14              
Sesc RN leva Perfume de Gardênia ao Festival de Serra de São Bento 

 
 
Sesc RN leva Perfume de Gardênia ao Festival de Serra de São Bento  
 
O Sistema Fecomércio por meio do Sesc, estará em Serra de São Bento, no Festival 
Cultural e Gastronômico do município, que acontece de 06 a 10 de agosto. O Sesc 
levará o show da banda Perfume de Gardênia na sexta-feira, 08 de agosto, no palco 
principal do festival e também patrocinará a atração Kiara e Banda, cantora local que 
comandará o coreto na praça dos restaurantes. 
 
Além da atração chancelada pelo Sesc, a prefeitura municipal estará trazendo na 
mesma noite Luan Forró Estilizado, top 4 do programa Super Star da Rede Globo, e 
Forró Pegada com Estilo. 
 
   Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR/BLOG HORA DA CRUZETA        DATA: 28.07.14              
Perfume de Gardênia em Serra de São Bento | Blog do Jacson Damasceno 

 
 
 
Perfume de Gardênia é pau demais 
 
O Sistema Fecomércio por meio do Sesc, estará em Serra de São Bento, no Festival 
Cultural e Gastronômico do município, que acontece de 06 a 10 de agosto. O Sesc 
levará o show da banda Perfume de Gardênia na sexta-feira, 08 de agosto, no palco 
principal do festival e também patrocinará a atração Kiara e Banda, cantora local que 
comandará o coreto na praça dos restaurantes. 
 
Além da atração chancelada pelo Sesc, a prefeitura municipal estará trazendo na 
mesma noite Luan Forró Estilizado, top 4 do programa Super Star da Rede Globo, e 
Forró Pegada com Estilo. 
 
A programação completa do Festival pode ser encontrada no site oficial do evento 
o www.festivalserradesaobento.com.br 
*Fonte: Ass. de Imprensa  
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 28.07.14              
Sesc RN leva Perfume de Gardênia ao Festival de Serra de São Bento 

 
 
  
 
Banda potiguar apresentará ritmos populares no show do evento 
O Sistema Fecomércio por meio do Sesc, estará em Serra de São Bento, no Festival 
Cultural e Gastronômico do município, que acontece de 6 a 10 de agosto. O Sesc 
levará o show da banda Perfume de Gardênia na sexta-feira,8 de agosto, no palco 
principal do festival e também patrocinará a atração Kiara e Banda, cantora local que 
comandará o coreto na praça dos restaurantes. 
 
Além da atração chancelada pelo Sesc, a prefeitura municipal estará trazendo na 
mesma noite Luan Forró Estilizado, top 4 do programa Super Star da Rede Globo, e 
Forró Pegada com Estilo. 
 
A programação completa do Festival pode ser encontrada no site oficial do evento 
o www.festivalserradesaobento.com.br 
 
Atualizado em 28 de julho às 09:31 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS        DATA: 28.07.14              
Perfume de Gardênia ao Festival de Serra de São Bento, no Agreste Potiguar » Blog 
do Marcos Dantas 
 
O Sistema Fecomércio por meio do Sesc, estará em Serra de São Bento, no Festival 
Cultural e Gastronômico do município, que acontece de 06 a 10 de agosto. 
 
E o show da banda Perfume de Gardênia acontece na sexta-feira (08), no palco 
principal do festival e também patrocinará a atração Kiara e Banda, cantora local que 
comandará o coreto na praça dos restaurantes. A programação completa do Festival 
pode ser encontrada no site oficial do evento o 
www.festivalserradesaobento.com.br. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES       DATA: 28.07.14              
 
SESC RN leva Perfume de Gardênia ao Festival de Serra de São Bento - Blog do 
Robson Pires 
 

 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 SESC RN leva Perfume de Gardênia ao Festival de Serra de São Bento  
 
O Sistema Fecomércio, por meio do SESC estará em Serra de São Bento, no Festival 
Cultural e Gastronômico do município, que acontece de 06 a 10 de agosto. O SESC 
levará o show da banda Perfume de Gardênia na sexta-feira, 08 de agosto, no palco 
principal do festival e também patrocinará a atração Kiara e Banda, cantora local que 
comandará o coreto na praça dos restaurantes. Além da atração chancelada pelo 
Sesc, a prefeitura municipal estará trazendo na mesma noite Luan Forró Estilizado, 
top 4 do programa Super Star da Rede Globo, e Forró Pegada com Estilo. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE UNIVERSO MODA        DATA: 28.07.14              
 
Perfume de Gardênia no Festival de Serra de São Bento | Universo Moda 
 

 
Perfume de Gardênia 
 
O Sistema Fecomércio por meio do Sesc, estará em Serra de São Bento, no Festival 
Cultural e Gastronômico do município, que acontece de 06 a 10 de agosto. O Sesc 
levará o show da banda Perfume de Gardênia na sexta-feira, 08 de agosto, no palco 
principal do festival e também patrocinará a atração Kiara e Banda, cantora local que 
comandará o coreto na praça dos restaurantes. Por sinal Kiara fez uma prévia muito 
positiva de sua participação na apresentação do evento para imprensa e convidados 
no Sal&amp;Brasa, na semana passada. 



 

 
KIara 
 
Além da atração chancelada pelo Sesc, a prefeitura municipal estará trazendo na 
mesma noite Luan Forró Estilizado, top 4 do programa Super Star da Rede Globo, e 
Forró Pegada com Estilo. 
 
Confira a programação completa do Festival na tabela abaixo e veja outras 
informações no site oficial do evento o http://www.festivalserradesaobento.com.br 



 

 
 Curtir isso:  
Curtir Carregando... 
 
 Relacionado 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 29.07.14             EDITORIA: VIVER 

 Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE           DATA: 29.07.14             EDITORIA: NOTAS DA 
REDAÇÃO 

 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE NA HORA H        DATA: 28.07.14              
 
Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 
MOSTRA SESC DE ARTE E CULTURA  
 
postado por às 13:00:38 
 

 
 
Música, artes visuais, teatro, literatura, dança e cinema. Com esta variada 
programação cultural, o Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, apresenta ao público 
potiguar a “Mostra Sesc de Arte e Cultura”. O projeto será lançado no dia 30 de julho 
(quarta-feira), às 8h, em um café da manhã na sede da Fecomércio RN, para a 
imprensa, autoridades ligadas à cultura e demais convidados. 
 
A programação começa antes mesmo de agosto, já no dia 31 de julho, teremos 
apresentação do projeto “Sonora Brasil”, com o show do grupo Quarteto Belmonte, 
às 20h, no Teatro Eliseu Ventania, em Mossoró. O grupo representa a formação 
clássica mais utilizada por compositores desde o século 18, o quarteto de cordas. 
Nas artes plásticas, o público poderá conferir uma mostra de obras do talentoso 
pintor Cândido Portinari. Desde abril em terras potiguares, a exposição Portinari – 
Trabalho e Jogo reúne reproduções em fotografia de pinturas, gravuras e desenhos 
do artista plástico brasileiro. 



 

 
Na literatura, o BiblioSesc, ganha destaque entre a criançada e os adultos. Na 
programação da Mostra, a unidade móvel de leitura do Sesc estaciona no Festival 
Literário de Pipa (07 a 09/08), apresentando um amplo acervo de 3 mil títulos. Ainda 
em Pipa, o Sistema Fecomércio, através do Sesc, também participará do Fest Bossa 
&amp; Jazz, com atrações musicais de qualidade, incentivando ainda, o surgimento 
de novos talentos. A programação completa está no site www.sescrn.com.br.   
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NOMINUTO.COM        DATA: 28.07.14              
 
Lançamento da Mostra Sesc de Arte e Cultura acontece no próximo dia 30 - 
Notícias - Cultura - Nominuto.com 
 
Música, artes visuais, teatro, literatura, dança e cinema. Com esta variada 
programação cultural, o Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, apresenta ao público 
potiguar a “Mostra Sesc de Arte e Cultura”. O projeto será lançado na quarta-feira 
(30), às 8h, em um café da manhã na sede da Fecomércio, para a imprensa, 
autoridades ligadas à cultura e demais convidados. 
 
Sem fronteiras, sendo na praia ou no sertão, as expressões culturais tem espaço 
garantido na programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura, que além de Natal, 
acontece em Mossoró, Caicó, Pipa, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, São Paulo 
do Potengi, Cruzeta, Currais Novos, Nova Cruz e Assú.   A programação começa antes 
mesmo de agosto, já no dia 31 de julho, teremos apresentação do projeto “Sonora 
Brasil”, com o show do grupo Quarteto Belmonte, às 20h, no Teatro Eliseu Ventania, 
em Mossoró. O grupo representa a formação clássica mais utilizada por 
compositores desde o século 18, o quarteto de cordas.   Nas artes plásticas, o 
público poderá conferir uma mostra de obras do talentoso pintor Cândido Portinari. 
Desde abril em terras potiguares, a exposição Portinari – Trabalho e Jogo 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.   Na literatura, o 
BiblioSesc, ganha destaque entre a criançada e os adultos. Na programação da 
Mostra, a unidade móvel de leitura do Sesc estaciona no Festival Literário de Pipa (7 
a 9 de agosto), apresentando um amplo acervo de 3 mil títulos, entre revistas, livros, 
da literatura brasileira e estrangeira, aventuras, ficções, literatura infantojuvenil, 
didáticos, biografias, revistas e jornais, gibis entre outros. 
 
Ainda em Pipa, o Sistema Fecomércio, através do Sesc, também participará do Fest 
Bossa &amp; Jazz, com atrações musicais de qualidade, incentivando ainda, o 
surgimento de novos talentos, por meio de oficinas de construção de instrumentos 
musicais e de aulas em conjunto (Master class). Para saber mais informações sobre a 
programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura, acesse o site do Sesc RN, o 
www.sescrn.com.br. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL POTIGUAR NOTÍCIAS        DATA: 28.07.14              
Lançamento da Mostra Sesc de Arte e Cultura acontece dia 30 
 
Brasil 
  
Um mês inteiro de programação cultural, totalmente gratuita, para os 
norteriograndenses 
 
28 de Julho de 2014 
 
 Música, artes visuais, teatro, literatura, dança e cinema. Com esta variada 
programação cultural, o Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, apresenta ao público 
potiguar a “Mostra Sesc de Arte e Cultura”. O projeto será lançado no dia 30 de julho 
(quarta-feira), às 8h, em um café da manhã na sede da Fecomércio RN, para a 
imprensa, autoridades ligadas à cultura e demais convidados. 
 
 &quot;Entre as muitas áreas em que o Sesc atua promovendo o bem estar dos 
comerciários, seus dependentes e da população em geral, certamente que a cultura 
é uma das mais emblemáticas. Nosso trabalho nesta área tem, para nossa alegria e 
orgulho, um histórico de excelência e de ser um referencial no Rio Grande do Norte. 
Isto também redobra nossa responsabilidade de seguirmos promovendo eventos 
como esta mostra, que retrata de forma lúdica, divertida e multifacetada, a alma da 
identidade do nosso povo. É uma imensa alegria para nós podermos promover mais 
uma vez esta mostra&quot;, explica o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
 É assim, sem fronteiras, sendo na praia ou no sertão, as expressões culturais tem 
espaço garantido na programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura, que além de 
Natal, acontece em Mossoró, Caicó, Pipa, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, São 
Paulo do Potengi, Cruzeta, Currais Novos, Nova Cruz e Assú. 
 
 A programação começa antes mesmo de agosto, já no dia 31 de julho, teremos 
apresentação do projeto “Sonora Brasil”, com o show do grupo Quarteto Belmonte, 
às 20h, no Teatro Eliseu Ventania, em Mossoró. O grupo representa a formação 
clássica mais utilizada por compositores desde o século 18, o quarteto de cordas. 
 
 “A Mostra Sesc de Arte e Cultura é um presente para os potiguares possibilitando 
uma intensa imersão cultural com um mês inteiro de programação ininterrupta. O 
Sesc já realizava o Aldeia Sesc reunindo uma programação mais pontual, que 
acontecia na Zona Norte de Natal. Mas, este ano resolvemos inovar e reunir vários 
projetos culturais em agosto . Espero que toda a família aproveite e prestigie o que 
preparamos para vocês”, explica a diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral. 
 
 Nas artes plásticas, o público poderá conferir uma mostra de obras do talentoso 



 

pintor Cândido Portinari. Desde abril em terras potiguares, a exposição Portinari – 
Trabalho e Jogo 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. 
 
 Na literatura, o BiblioSesc, ganha destaque entre a criançada e os adultos. Na 
programação da Mostra, a unidade móvel de leitura do Sesc estaciona no Festival 
Literário de Pipa (07 a 09/08), apresentando um amplo acervo de 3 mil títulos, entre 
revistas, livros, da literatura brasileira e estrangeira, aventuras, ficções, literatura 
infantojuvenil, didáticos, biografias, revistas e jornais, gibis entre outros. 
 
 Ainda em Pipa, o Sistema Fecomércio, através do Sesc, também participará do Fest 
Bossa &amp; Jazz, com atrações musicais de qualidade, incentivando ainda, o 
surgimento de novos talentos, por meio de oficinas de construção de instrumentos 
musicais e de aulas em conjunto (Master class). Para saber mais informações sobre a 
programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura, acesse o site do Sesc RN, o 
www.sescrn.com.br. 
 
Fonte: Assessoria Sesc 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 28.07.14              
 
Lançamento da Mostra Sesc de Arte e Cultura acontece dia 30 na sede da 
Fecomércio 
 

A mostra “Portinari – Trabalho e 
Jogo”, de Cândido Portinari é uma das atrações do evento 
 
Música, artes visuais, teatro, literatura, dança e cinema. Com esta variada 
programação cultural, o Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, apresenta ao público 
potiguar a “Mostra Sesc de Arte e Cultura”. O projeto será lançado no dia 30 de 
julho (quarta-feira), às 8h, em um café da manhã na sede da Fecomércio RN, para a 
imprensa, autoridades ligadas à cultura e demais convidados. 
 
“Entre as muitas áreas em que o Sesc atua promovendo o bem estar dos 
comerciários, seus dependentes e da população em geral, certamente que a cultura 
é uma das mais emblemáticas. Nosso trabalho nesta área tem, para nossa alegria e 
orgulho, um histórico de excelência e de ser um referencial no Rio Grande do Norte. 
Isto também redobra nossa responsabilidade de seguirmos promovendo eventos 
como esta mostra, que retrata de forma lúdica, divertida e multifacetada, a alma da 
identidade do nosso povo. É uma imensa alegria para nós podermos promover mais 
uma vez esta mostra”, explica o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz. 
 
É assim, sem fronteiras, sendo na praia ou no sertão, as expressões culturais tem 
espaço garantido na programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura, que além de 
Natal, acontece em Mossoró, Caicó, Pipa, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, São 
Paulo do Potengi, Cruzeta, Currais Novos, Nova Cruz e Assú. 
 
Programação 
 
A programação começa antes mesmo de agosto, já no dia 31 de julho, teremos 



 

apresentação do projeto “Sonora Brasil”, com o show do grupo Quarteto Belmonte, 
às 20h, no Teatro Eliseu Ventania, em Mossoró. O grupo representa a formação 
clássica mais utilizada por compositores desde o século 18, o quarteto de cordas. 
 
“A Mostra Sesc de Arte e Cultura é um presente para os potiguares possibilitando 
uma intensa imersão cultural com um mês inteiro de programação ininterrupta. O 
Sesc já realizava o Aldeia Sesc reunindo uma programação mais pontual, que 
acontecia na Zona Norte de Natal. Mas, este ano resolvemos inovar e reunir vários 
projetos culturais em agosto . Espero que toda a família aproveite e prestigie o que 
preparamos para vocês”, explica a diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral. 
 
Nas artes plásticas, o público poderá conferir uma mostra de obras do talentoso 
pintor Cândido Portinari. Desde abril em terras potiguares, a exposição Portinari – 
Trabalho e Jogo 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. 
 
Na literatura, o BiblioSesc, ganha destaque entre a criançada e os adultos. Na 
programação da Mostra, a unidade móvel de leitura do Sesc estaciona no Festival 
Literário de Pipa (7 a 9/08), apresentando um amplo acervo de 3 mil títulos, entre 
revistas, livros, da literatura brasileira e estrangeira, aventuras, ficções, literatura 
infantojuvenil, didáticos, biografias, revistas e jornais, gibis entre outros. 
 
Ainda em Pipa, o Sistema Fecomércio, através do Sesc, também participará do Fest 
Bossa &amp; Jazz, com atrações musicais de qualidade, incentivando ainda, o 
surgimento de novos talentos, por meio de oficinas de construção de instrumentos 
musicais e de aulas em conjunto (Master class). Para saber mais informações sobre a 
programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura, acesse o site do Sesc RN, 
o www.sescrn.com.br. 
 
Serviço: 
 
O quê? Lançamento da Mostra Sesc de Arte e Cultura 
 
Quando? 30/07 (quarta-feira), 8h (restrito a convidados) 
Onde? Fecomércio RN. Av: Alexandrino de Alencar, 562. Alecrim. Natal/RN. 
 
Atualizado em 28 de julho às 12:25 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 28.07.14              
 
Pedro Cavalcanti lança romances históricos nesta quinta-feira (31) 
 

Obras resgtam figuras históricas como 
Matias de Albuquerque e Felipe Camarão (Foto: Wellington Rocha) 
Nesta quinta-feira (31)  o  SESC e  a  Fecomércio,  em parceria com o escritor e 
médico Pedro Cavalcanti, lançarão os livros “Terra do Açúcar – Volume 1 – A Guerra 
Holandesa” e “Terra do Açúcar – Volume 2 – O traidor e o patriota”. 
 
O evento ocorrerá a partir das 18h30, na casa de recepções Pink Elephant, na 
Avenida Hermes da Fonseca,754, Tirol.  A série iniciada com estas duas publicações, 
reúne personagens reais como Matias de Albuquerque, capitão-mor de 
Pernambuco, Domingos Calabar, Felipe Camarão, Martim Soares Moreno e diversos 
vultos históricos que se envolvem numa trama de aventura,  amores,  guerra  e 
traições. 
 
As obras foram encomendadas à editora natalense Jovens Escribas, através do seu 
selo de obras customizadas (por encomenda), o Bons Costumes. O resultado é de 
saltar aos olhos,  graças  à  excelência  gráfica  e  chama 
atenção  pelo  valor  histórico  e  ótimo  texto literário.Pedro Guilherme Cavalcant O 
autor de “Terra do Açúcar” é médico e atende na clínica Pedro Cavalcanti, fundada 
por seu pai de quem herdou a profissão. 
 
Porém, Pedro Guilherme, como também é chamado, sempre desenvolveu uma 
atividade paralela, alimentada pela paixão que tem pela história e 
pela  leitura  de  grandes  sagas  literárias:  a  autoria  de  uma  saga  ficcional  calcada
  em acontecimentos do passado colonial brasileiro. Publicar o resultado deste 
trabalho em livros passou a ser uma meta concreta. 
 
Com a iniciativa do Sistema Fecomércio e do SESC para concretizar este objetivo, o 
autor trouxe a público os dois primeiros volumes de “Terra do Açúcar”, contando a 
história da guerra holandesa com ares de aventura, numa linguagem moderna e em 
sintonia com a literatura contemporânea. 
 



 

“Terra do Açúcar – Volumes 1 e 2” e as “Crônicas de Gelo e Fogo”, escritas pelo 
britânico R.R. Martin, que deram origem ao seriado “Game of Thrones”, fossem 
ambientadas no Brasil colonial, certamente, o resultado seria muito próximo do que 
podemos encontrar nestes livros. 
 
 Trecho 
 
“Quem escreve esta carta é Matias de Albuquerque, o Capitão-mor de Pernambuco. 
Infelizmente, desta vez, lamento informar que não envio boas notícias, pois esse 
meu relato descreve que os inimigos holandeses voltaram. E muito mais poderosos 
do que da última vez. 
 
Como vossa mercê bem sabe, uma vez por ano, toda prata e todo outro encontrados 
no novo mundo, são levados ao Reino, nas terras ibéricas, no além-mar. Mas os 
corsários holandeses interceptaram e conquistaram o último carregamento das 
caravelas de Sua Majestade, El-Rey Filipe. Todo um ano ,realizado nas cruéis minas 
da Coroa, for totalmente em vão, saqueado em nossos próprios mares. E as vis 
consequências deste assalto são maiores do poderia imaginar minha vã imaginação. 
Pois não eram riquezas que nossos inimigos holandeses desejavam. Eles ansiavam 
por vingança! ….   
 
(Extraído do livro  “A Terra do Açúcar- Volume 1″ , de Pedro Cavalcanti) 
 
  
 
Lançamento: 
 
“Terra do Açúcar – Volume 1 – A Guerra Holandesa” e “Terra do Açúcar – Volume 2 – 
O traidor e o patriota 
 
Autor: Pedro Cavalcanti 
 
Data: Quinta-feira (31) 
 
Horário: 18h30 
 
Local: Casa de recepções Pink Elephant, na Avenida Hermes da Fonseca, 754, Tirol 
 
Atualizado em 28 de julho às 14:10 
 
 
Classificação: Positiva 
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