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VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIA      DATA: 31.08.14              
 
Fecomércio RN entrega Mérito Jessé Freire e empossa nova diretoria nessa sexta-
feira 
 
 

 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
realiza nessa 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. 
 
PATRONO 
 
Jessé Pinto Freire é macaibense de nascimento e foi o único potiguar a presidir a 
Confederação Nacional do Comércio, no período de 1964 a 1980. No seu período 
como presidente da entidade máxima do comércio no país, Jessé Freire foi 
responsável por diversos projetos no Rio Grande do Norte, entre eles a construção 
das sedes do Sesc e do Senac em Natal e da unidade do Sesc em Ponta Negra, além 
do Sesc em Mossoró. Foi também senador da República, entre 1972 e 1980, quando 
faleceu. Deixou um grande legado político e empresarial. 



 

 
A comenda foi criada em 2004, e já foi entregue a dezenas de personalidades, entre 
eles os ex-presidentes da Fecomércio, Marcantoni Gadelha e João Patriota, além de 
nomes como Gilberto Costa (O Borrachão); Aécio Diniz (Óticas Diniz); Amaury 
Fonseca (Toli); Paulo de Paula (UnP); Nelvaldo Rocha (Guararapes/Riachuelo); 
Francisco Denerval de Sá (Bagagerie e Casas Sarmento); Enrico Fermi (Natal Praia 
Hotel); Afrânio Miranda (Miranda Computação; Aurino Araújo (Marpas), Josebel 
Cirne (Iskisita Atacado); Maria Lúcia Azevedo (CEI); Marcelo Alecrim (AleSat 
Combustíveis); e José Geraldo de Medeiros (Supermercados Nordestão). 
 
POSSE 
 
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 
 
  
 
  
 
(Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 
 
 Curtir isso:  
Curtir Carregando... 
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VEÍCULO:PORTAL NO MINUTO.COM /BLOG AIRTON BULHÕES      DATA: 01.08.14              
 
Secretaria de Turismo de Natal faz licitação para plano de marketing e Natal 
Convention tem captação recorde - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 
 
 A Prefeitura do Natal, através da Secretaria 
de Turismo de Natal está promovendo licitação para elaboração de um plano de 
marketing que venha balizar suas ações e projetos. O recursos foram garantidos 
pelo Ministério do Turismo e agora, será a realizada a tomada de preços do tipo 
“menor preço global”. 
 
  Segundo o secretário de Turismo 
de Natal, Fernando Bezerril, este projeto é o coroamento de um trabalho que 
realizamos junto a MTur logo que o prefeito Carlos Eduardo assumiu a Prefeitura 
e nos incentivou para conseguirmos viabilizá-lo. O plano foi apresentado aos 
conselheiros em linhas gerais na última reunião do Conselho Municipal de 
Turismo onde conheceram suas propostas e metas.  
 
  Com um projeto de marketing 
de longo prazo a secretaria de Turismo solidifica sua atuação na execução dos 
projetos em andamento e outros que estão programados. “Conseguimos recuperar 
os 
recursos para o plano de marketing que estavam paralisados, graças ao trabalho 
desenvolvido pela nossa equipe técnica e agora será realizado”, afirmou 
Bezerril. 
 
Natal Convention tem recorde na captação de eventos para o 1º semestre 
 
       Segundo o presidente do Natal Convention Bureau, Max Fonseca a  entidade 
responsável pelo fomento da economia através da prospecção de eventos, captou 
19 eventos para Natal no primeiro semestre deste ano. Todos os eventos serão 
realizados até o ano de 2015 e, juntos, terão um público de 63.700 pessoas. “O 
trabalho que o Natal Convention Bureau tem realizado, ao logo dos últimos anos, a 
realização da Copa em Natal e o amadurecimento da cidade como destino para 
eventos impulsionaram este resultado positivo”, explica. 
 
  Os 19 eventos captados e apoiados são das áreas médicas, técnicas, religiosas, 
esportivas, culturais e corporativas e trarão para Natal um valor estimado de R$176 
milhões. O cálculo tem como base a pesquisa IPDC/  Fecomércio 2012, que 
constatou que o turista de eventos gasta, em média, R$ 503,09 por dia em Natal. 
 
  Com o resultado positivo do primeiro semestre, o Natal Convention Bureau estima 
superar o resultado de prospecção de eventos para a cidade em 2013, que foi de 41 



 

eventos. “O segundo semestre sempre tem um resultado melhor que o primeiro, no 
que diz respeito à captação. A realização bem-sucedida da Copa em Natal também 
deverá contribuir com a divulgação da cidade”, observa Max Fonseca. 
 
  Até o final de 2014, serão 46 eventos realizados, na capital potiguar, com o apoio 
do Natal Convention Bureau. No primeiro semestre, foram 18 eventos realizados e, 
até o final do ano, está prevista a realização de mais 28 eventos, superando o 
número dos anos anteriores. 
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VEÍCULO: BLOG LEONARDO SODRÉ     DATA: 31.07.14              
 
.: Pedro Guilherme Cavalcanti lança “A Terra do Açúcar” nesta quinta-feira 
 



 

 
 
 
Casa de recepções Pink Elephant, na Avenida Hermes da Fonseca, 754, Tirol, às 



 

18h30 
 
Figuras históricas como Matias de Albuquerque, Domingos Calabar, Felipe Camarão, 
Martim Soares Moreno e diversos vultos da história se envolvem numa trama de 
aventura, amores, guerra e traições no livro “A Terra do Açúcar” escrito com base na 
ocupação holandesa no nordeste brasileiro pelo médico Pedro Guilherme Cavalcanti.  
O livro composto por dois volumes (O volume 1 tem o título de “A guerra 
holandesa”, o volume 2, “O traidor e o patriota”) traz ao público a história da guerra 
holandesa com ares de aventura, numa linguagem moderna e em sintonia com a 
literatura contemporânea. O projeto gráfico é de Danilo Medeiros e ilustrações de 
Márcio Santos. 
 
Pedro Guilherme apresenta o um livro de saltar aos olhos, graças 
à  excelência  gráfica,  pelo  valor  histórico  e  ótimo  texto literário. As obras foram 
encomendadas à editora natalense Jovens Escribas em parceria com o SESC e a 
Fecomércio. 
 
Sobre o autor 
 
Pedro Guilherme 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. Pedro Guilherme é otorrinolaringologista 
e atende na clínica Pedro Cavalcanti, fundada por seu pai de quem herdou a 
profissão. 
 
Confira um trecho da obra 
 
“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 ouro 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, foi 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 Guilherme Cavalcanti 
 
Data: Quinta-feira (31) 
 
Horário: 18h30 
 
Local: Casa de recepções Pink Elephant, na Avenida Hermes da Fonseca, 754, Tirol 
 
 
 
 
 
 
VEÍCULO: BLOG ROBSON CARVALHO      DATA: 01.08.14              
 
Matéria Sesc apresenta duas peças gratuitas neste final de semana no TAM  
 
 Depois de uma pausa em junho, o Palco Giratório volta a Natal, nos dias 01 e 02 de 
agosto, às 20h, no Teatro Alberto Maranhão, com os espetáculos - “O retrato do 
artista quando coisa”, da Bololô Cia. Cênica, e“Viúva, porém honesta”, do grupo de 
teatro pernambucano Magiluth. 
 
O Palco Giratório projeto de difusão das artes cênicas trazido pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc, este ano, chega a sua 17ª edição, com 
apresentações gratuitas em nove cidades potiguares.  
 
 Serviço:  
 O quê? Palco Giratório:“Retrato do artista quando coisa” e “Viúva, porém honesta” 
Quando?01 e 02/08, às 20h  
 Onde? Teatro Alberto Maranhão (Praça Augusto Severo, Ribeira, Natal/RN)  
 Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência à 
bilheteria do teatro e trocar pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: 
cada alimento vale um ingresso. 
 
Faixa etária: não recomendado para menores de 16 anos  
 
 Mais informações: www.sescrn.com.br 
|www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio 



 

 
 
 



 

  
VEÍCULO: BLOG VTNONLINE      DATA: 01.08.14              
 
No VNT do Portal No Ar  
 
Depois de apresentar o Duo Cancionâncias (RJ) em três cidades potiguares, é a vez 
de o Sonora Brasil 2014 fazer um tour no estado com o Quarteto Belmonte (RJ). Em 
sua 16ª edição, o projeto do Sesc, que pretende formar ouvintes musicais, traz este 
ano duas novidades ao RN: o tema “Edino Krieger e as Bienais de Música Brasileira 
Contemporânea” e a circulação pelo interior do estado. Mossoró será a primeira 
cidade a receber o grupo, dia 31/07, às 20h, no auditório do Sesc Mossoró, com 
entrada gratuita. O Quarteto também se apresenta em Macaíba (1/08) e Natal 
(2/08). 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, traz ainda ao estado o Quinteto Brasília 
(BSB), última atração do projeto em solo potiguar. O tema “Edino Krieger e as 
Bienais de Música Brasileira Contemporânea” traz à tona a força deste compositor, 
crítico, produtor musical e criador do mais importante evento da música 
contemporânea no país, as Bienais de Música Brasileira Contemporânea. As 
apresentações levam ao público, além da música de Edino, obras de compositores 
diversos que foram apresentadas nas Bienais. 
 
Além de mostrar seus talentos, os grupos que se apresentam pelo projeto também 
explicam à plateia, nos intervalos entre as músicas, como foram concebidas as obras, 
a particularidade de um instrumento e outros detalhes que fazem a diferença na 
percepção de quem ouve.   
 
Sonora Brasil 
 
Em 2013, a primeira etapa da 16ª edição do projeto trouxe o tema “Tambores e 
Batuques” ao Centro-Oeste e Nordeste brasileiros, onde grupos apresentaram as 
manifestações da tradição oral presentes em comunidades quilombolas que têm o 
tambor como um elemento fundamental, sagrado. Este ano, é a vez do outro tema 
desta edição vir à região. Para saber mais sobre o projeto, 
acessewww.sesc.com.br/sonorabrasil. 
 
O Sonora busca despertar no público um olhar crítico sobre a produção e os 
mecanismos de difusão da música no Brasil. Além disso, quer incentivar novas 
práticas e novos hábitos de apreciação musical e promover apresentações de caráter 
essencialmente acústico, que valorizam a pureza do som e a qualidade das obras e 
de seus intérpretes. 
 
Quarteto Belmonte 
 



 

O grupo representa a formação clássica mais utilizada por compositores desde o 
século 18, o quarteto de cordas. Foi formado especialmente para o projeto a partir 
da identificação de músicos com larga experiência como concertistas em orquestras 
e conjuntos de câmera que do Rio de janeiro. É formado por Janaína Salles 
(violoncelo), Dhyan Toffolo (viola), Márcio Sanchez (violino) e Ubiratã Rodrigues 
(violino). 
 
Serviço: 
 
O quê? Sonora Brasil Sesc apresenta Quarteto Belmonte (RJ) 
 
Quando e onde? 
 
Mossoró 
31/07, às 20h, no auditório do Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova 
Betânia) 
Macaíba 
01/08, às 16h, no Cine Pax Macaíba 
Natal 
02/08, às 20h, na Escola de Música da UFRN 
 
ENTRADA GRATUITA 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM      DATA: 01.08.14              
 
 
Projeto Palco Giratório volta aos palcos mossoroenses - 
 

 
 
 
O projeto Palco Giratório apresenta até outubro três peças em Mossoró 
 
 Depois de uma pausa em junho, o Palco Giratório volta a Mossoró, com 
apresentações nos dias 04 e 05 de agosto, às 20h, no teatro Dix-Huit Rosado, com os 
espetáculos - “Viagem aos campos do alfenin”, da Cia. Máscara de Teatro, e “Viúva, 
porém honesta”, do grupo de teatro pernambucano Magiluth. O Palco Giratório 
projeto de difusão das artes cênicas trazido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc, este ano, chega a sua 17ª edição, com apresentações gratuitas em nove 
cidades potiguares. 
 
   
 
 Na segunda-feira (04/08), os atores da Cia. Máscara de Teatro apresentam “Viagem 
aos Campos de Alfenim&quot;. Com direção de João Marcelino, o enredo da peça 
apresenta uma mistura de diversos sonhos e anseios de seus artistas, canta a 
história da viagem fantástica entre o sonho e a realidade de quatro atores de teatro: 
Maria das Dores, Maria da Piedade, João de Deus e Pedro dos Anjos, rumo aos 
campos de Alfenim. 
 
   
 
 Na terça-feira (05/08), o enredo da peça “Viúva, porém honesta” apresenta ao 
público a história da viúva Ivonete, que resolver virar uma mulher “honesta”, 
mantendo-se fiel ao finado. Uma das estranhas decisões de sua nova conduta é 
nunca mais sentar. O pai da jovem, diretor de um dos mais influentes jornais do país, 
resolve então convocar conceituados especialistas para solucionar o problema da 
filha, nessa farsa irresponsável, cheia de reviravoltas, com texto de Nelson 



 

Rodrigues, um dos maiores dramaturgos do teatro nacional. 
 
   
 
 17º Palco no RN 
 
   
 
 De agosto a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório levarámais cinco espetáculos 
nacionais às cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e Currais Novos.  
 
   
 
 Além disso, o projeto promoverá apresentações de grupos teatrais locais – dentro 
da proposta de intercâmbio com os grupos nacionais e oficinas teatrais. 
 
   
 
 Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), foram apresentados os espetáculos Guerra, 
Formigas e Palhaços (RN), Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial (RN),O 
Mistério da Bomba H (MG), Sargento Getúlio (BA) – monólogo com texto do escritor 
João Ubaldo Ribeiro –,Barrica – Poráguabaixo (SC) e Uma Flor de Dama (CE). Para a 
2ª etapa (julho a outubro), estão programadas as apresentações de Viúva, Porém 
Honesta (PE),O Segredo da Arca de Trancoso (BA), Plaguim (MS), Deus da Fortuna 
(PB) e Romeu e Julieta (CE). 
 
   
 
   
 
 Serviço:  
   
 
 O quê? Palco Giratório:“Retrato do artista quando coisa” e “Viúva, porém honesta” 
 
   
 
 Quando? 04 e 05/08, às 20h 
 
   
 
 Onde? Teatro Dix-Huit-Rosado. Mossoró/RN 
 
   



 

 
 Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência à 
bilheteria do teatro e trocar pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: 
cada alimento vale um ingresso. 
 
   
 
 Faixa etária: não recomendado para menores de 16 anos 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NOAR     DATA: 31.07.14              
 
Sesc apresenta duas peças gratuitas neste final de semana no Teatro Alberto 
Maranhão 
 
Depois de uma pausa em junho, o Palco Giratório volta a Natal, nos dias 01 e 02 de 
agosto, às 20h, no Teatro Alberto Maranhão, com os espetáculos – “O retrato do 
artista quando coisa”, da Bololô Cia. Cênica, e“Viúva, porém honesta”, do grupo de 
teatro pernambucano Magiluth.O Palco Giratório projeto de difusão das artes 
cênicas trazido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, este ano, chega a sua 
17ª edição, com apresentações gratuitas em nove cidades potiguares. 
 
Na sexta-feira (01/08), os atores da Bololô Cia. Cênica, apresentam o espetáculo “O 
retrato do artista quando coisa”, que antes de tudo, é um convite à brincadeira, 
ao feitiço da poesia, ao encantamento, à desconstrução das palavras acostumadas e 
ao deslimite. 
 
No sábado (02/08), o enredo da peça “Viúva, porém honesta” apresenta ao público a 
história da viúva Ivonete, que resolver virar uma mulher “honesta”, mantendo-se fiel 
ao finado. Uma das estranhas decisões de sua nova conduta é nunca mais sentar. O 
pai da jovem, diretor de um dos mais influentes jornais do país, resolve então 
convocar conceituados especialistas para solucionar o problema da filha, nessa farsa 
irresponsável, cheia de reviravoltas, com texto de Nelson Rodrigues, um dos maiores 
dramaturgos do teatro nacional. 
 
17º Palco no RN 
 
De agosto a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório levarámais cinco espetáculos 
nacionais às cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e Currais Novos. 
 
Além disso, o projeto promoverá apresentações de grupos teatrais locais – dentro da 
proposta de intercâmbio com os grupos nacionais e oficinas teatrais. 
 
Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), foram apresentados os espetáculos Guerra, 
Formigas e Palhaços (RN),Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial (RN),O 
Mistério da Bomba H (MG), Sargento Getúlio (BA) – monólogo com texto do escritor 
João Ubaldo Ribeiro –,Barrica – Poráguabaixo (SC) e Uma Flor de Dama (CE). Para a 
2ª etapa (julho a outubro), estão programadas as apresentações de Viúva, Porém 
Honesta (PE),O Segredo da Arca de Trancoso (BA), Plaguim (MS), Deus da Fortuna 
(PB) e Romeu e Julieta (CE). 
 
Para saber mais, acesse o site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br e o site do Palco 
Giratório, o www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio. 
 



 

  
 
Serviço: O quê? Palco Giratório:“Retrato do artista quando coisa” e “Viúva, porém 
honesta” 
 
Quando?01 e 02/08, às 20h Onde? Teatro Alberto Maranhão (Praça Augusto Severo, 
Ribeira, Natal/RN) Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de 
antecedência à bilheteria do teatro e trocar pelo ingresso. Não há limite de ingresso 
por pessoa: cada alimento vale um ingresso. 
 
Faixa etária: não recomendado para menores de 16 anos Mais 
informações: www.sescrn.com.br |www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio 
 
  
 
Atualizado em 31 de julho às 14:31 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG LEONARDO SODRÉ     DATA: 31.07.14              
 
.: Mostra Sesc de Arte e Cultura em agosto 
 
 

 
 
Projeto oferece atividades culturais gratuitas em 11 cidades potiguares. Lançamento 
aconteceu na manhã desta quarta-feira (30/07), em evento para convidados 
 
Foi ao som do boi de reis do bairro Bom Pastor, de Natal, que foi aberta, na manhã 
desta quarta-feira (30/07) a Mostra Sesc de Arte e Cultura, iniciativa do Sistema 
Fecomércio RN, executada por meio do Sesc. Autoridades públicas, artistas e 
imprensas da capital e do interior do estado foram apresentadas à programação do 
projeto, que oferece, de 01 a 31 de agosto, atividades culturais nas mais variadas 
vertentes em 11 cidades potiguares. O café da manhã de lançamento aconteceu no 
auditório da Fecomércio, no bairro do Alecrim, em Natal.  
A essência da Mostra Sesc de Arte e Cultura foi repassada de forma lúdica aos 
convidados, por meio de uma encenação da Cia Cênica Ventura, de Parnamirim. A 
disputa entre Dito e Beto pelo amor e companhia de Rosinha durante a Mostra – 
história intermediada pelo multiartista Caio Padilha – serviu de mote para divulgar 
algumas das atividades que serão realizadas. Artes cênicas e plásticas, literatura, 
dança, música, folclore e todas as manifestações que compõem o rico mosaico da 
cultura estão presentes na Mostra. Além disso, grandes projetos como o Palco 
Giratório (teatro) e o Sonora Brasil (música acústica), que circulam por todo o país, 
integram a programação. 
 
“Esta edição de 2014 está ampliada e descentralizada, alinhada com a nossa filosofia 
de interiorização das ações da Fecomércio. A Mostra agigantou-se, e está indo da 
praia ao sertão”, frisou, no evento de lançamento, o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. Natal, Mossoró, Caicó, Pipa, Macaíba, São Gonçalo 
do Amarante, São Paulo do Potengi, Cruzeta, Currais Novos, Nova Cruz e Assú 



 

recebem ações do projeto, que cruzou as fronteiras da Zona Norte, onde acontece 
desde 2006, para viajar RN afora. 
 
De acordo com a diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral, “A mostra cresceu 
tanto que muitos artistas e municípios nos procuraram. Resolvemos então este ano 
ampliar e dar essa oportunidade a outros públicos e a outros artistas”. Ela ainda 
complementou que o Sesc “procura sempre convidar os artistas locais para 
participar, uma forma de incentivá-los”. No café da manhã, também foi lançado o 
edital Circuito Sesc de Artes Cênicas Potiguar. 
 
A programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura começa com o projeto Sonora 
Brasil, que, em sua 16ª edição, traz ao RN o Quarteto Belmonte (RJ). O quarteto de 
cordas, segunda de três apresentações este ano no RN, fará apresentações em 
Mossoró (31/07), Macaíba (01/08) e Natal (02/08). Toda a programação está 
disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Sesc à beira-mar 
 
Um dos destaques da programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura serão as 
atividades levadas a dois grandes eventos na praia de Pipa, litoral sul do RN: o 
Festival Literário de Pipa (Flipipa) e o Fest Bossa &amp; Jazz. 
 
De 07 a 09/08, o Sesc RN oferece uma tenda literária no Flipipa. Das 9h às 21h, serão 
realizadas apresentações teatrais, ações de incentivo à leitura, contação de histórias 
e Sesc Dramaturgia, além da presença da BiblioSesc, a biblioteca itinerante da 
instituição, que possibilita consulta gratuita de seu acervo de mais de 3 mil 
publicações. 
 
No Fest Bossa &amp; Jazz, realizado de 21 a 24/08, a Mostra Sesc promove oficinas 
de confecção de instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis e 
apresentações da banda Bossa &amp; Jazz Street Band, encabeçada pelo maestro do 
Sesc, Eugênio Graça. Além disso, viabilizará workshops com os músicos convidados 
do festival: Mark Rapp (trompete), Lula Galvão (violão) e com o norte-americano Eric 
Gales, cujo workshop de guitarra blues acontecerá excepcionalmente em Natal. 
 
Circuito Sesc das Artes Cênicas Potiguar 
 
Outra grande atividade da Mostra é o edital do Circuito Sesc das Artes Cênicas 
Potiguar.  Cinco (05) grupos teatrais potiguares serão contemplados com R$ 30 mil 
cada, para montagem e posterior circulação de espetáculo por todo o estado. O 
edital já está disponível no site do Sesc RN, e é valido durante 45 dias a partir do dia 
01/08, data da publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
Serviço:  



 

O quê? Vai começar a Mostra Sesc de Arte e Cultura  
Quando?De 01 a 31/08  
Onde? Natal, Mossoró, Caicó, Pipa, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, São Paulo 
do Potengi, Cruzeta, Currais Novos, Nova Cruz e Assú  
Programação completa: www.sescrn.com.br 
 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG LEONARDO SODRÉ     DATA: 31.07.14              
 

.: Sesc apresenta duas peças gratuitas neste final de semana no Teatro Alberto 

Maranhão 

 

 

 

 
 

O projeto Palco Giratório apresenta até outubro cinco peças para o público de 

Natal, Currais Novos, Mossoró, Caicó e Nova Cruz. 

 
Depois de uma pausa em junho, o Palco Giratório volta a Natal, nos dias 01 e 02 de 
agosto, às 20h, no Teatro Alberto Maranhão, com os espetáculos - “O retrato do 
artista quando coisa”, da Bololô Cia. Cênica, e“Viúva, porém honesta”, do grupo de 
teatro pernambucano Magiluth.O Palco Giratório projeto de difusão das artes 
cênicas trazido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, este ano, chega a sua 
17ª edição, com apresentações gratuitas em nove cidades potiguares.  
Na sexta-feira (01/08), os atores da Bololô Cia. Cênica, apresentam o espetáculo “O 
retrato do artista quando coisa”, que antes de tudo, é um convite à brincadeira, ao 
feitiço da poesia, ao encantamento, à desconstrução das palavras acostumadas e ao 
deslimite. 
 
No sábado (02/08), o enredo da peça “Viúva, porém honesta” apresenta ao público a 
história da viúva Ivonete, que resolver virar uma mulher “honesta”, mantendo-se fiel 
ao finado. Uma das estranhas decisões de sua nova conduta é nunca mais sentar. O 
pai da jovem, diretor de um dos mais influentes jornais do país, resolve então 
convocar conceituados especialistas para solucionar o problema da filha, nessa farsa 
irresponsável, cheia de reviravoltas, com texto de Nelson Rodrigues, um dos maiores 
dramaturgos do teatro nacional. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-bV4TVS_llD8/U9pf8plaopI/AAAAAAAAVcA/WS0GjBRS_WY/s1600/VI%C3%9AVA,+POR%C3%89M+HONESTA+_+Magiluth+(PE)+_+Foto+15+-+Renata+Pire.jpg


 

17º Palco no RN 
 
De agosto a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório levarámais cinco espetáculos 
nacionais às cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e Currais Novos.  
Além disso, o projeto promoverá apresentações de grupos teatrais locais – dentro da 
proposta de intercâmbio com os grupos nacionais e oficinas teatrais. 
 
Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), foram apresentados os espetáculos Guerra, 
Formigas e Palhaços (RN),Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial (RN),O 
Mistério da Bomba H (MG), Sargento Getúlio (BA) – monólogo com texto do escritor 
João Ubaldo Ribeiro –,Barrica – Poráguabaixo (SC) e Uma Flor de Dama (CE). Para a 
2ª etapa (julho a outubro), estão programadas as apresentações de Viúva, Porém 
Honesta (PE),O Segredo da Arca de Trancoso (BA), Plaguim (MS), Deus da Fortuna 
(PB) e Romeu e Julieta (CE).  
Para saber mais, acesse o site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br e o site do Palco 
Giratório, o www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio. 
 
Serviço:  
O quê? Palco Giratório:“Retrato do artista quando coisa” e “Viúva, porém honesta”  
Quando?01 e 02/08, às 20h  
Onde? Teatro Alberto Maranhão (Praça Augusto Severo, Ribeira, Natal/RN)  
Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência à 
bilheteria do teatro e trocar pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: 
cada alimento vale um ingresso.  
Faixa etária: não recomendado para menores de 16 anos  
Mais informações: www.sescrn.com.br |www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 VEÍCULO: BLOG VTNONLINE     DATA: 31.07.14              
 
Sesc RN leva Perfume de Gardênia ao Festival de Serra de São Bento                |                 
VNT Online - Várzea/RN 
 
No VNT do Agitos e Baladas/TN  
 
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 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM     DATA: 31.07.14              
 
Sesc apresenta duas peças gratuitas neste final de semana no TAM - Notícias - 
Cultura - Nominuto.com 
 
Depois de uma pausa em junho, o Palco Giratório volta a Natal, nos dias 1 e 2 de 
agosto, às 20h, no Teatro Alberto Maranhão, com os espetáculos - “O retrato do 
artista quando coisa”, da Bololô Cia. Cênica, e“Viúva, porém honesta”, do grupo de 
teatro pernambucano Magiluth. 
 
O Palco Giratório é um projeto de difusão das artes cênicas trazido pelo Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc e este ano chega a sua 17ª edição, com apresentações 
gratuitas em nove cidades potiguares. 
 
Na sexta-feira (01), os atores da Bololô Cia. Cênica, apresentam o espetáculo “O 
retrato do artista quando coisa”, que antes de tudo, é um convite à brincadeira, ao 
feitiço da poesia, ao encantamento, à desconstrução das palavras acostumadas e ao 
deslimite. 
 
No sábado (02), o enredo da peça “Viúva, porém honesta” apresenta ao público a 
história da viúva Ivonete, que resolver virar uma mulher “honesta”, mantendo-se fiel 
ao finado. Uma das estranhas decisões de sua nova conduta é nunca mais sentar. O 
pai da jovem, diretor de um dos mais influentes jornais do país, resolve então 
convocar conceituados especialistas para solucionar o problema da filha, nessa farsa 
irresponsável, cheia de reviravoltas, com texto de Nelson Rodrigues, um dos maiores 
dramaturgos do teatro nacional. 
 
Para saber mais, acesse o site do Palco Giratório, o 
www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: POTIGUAR NOÍTICIAS     DATA: 31.07.14              
 
Sesc apresenta duas peças gratuitas neste final de semana no TAM 
 
 
Cultura e Lazer 
 
 Sesc apresenta duas peças gratuitas neste final de semana no TAM  
  
O projeto Palco Giratório apresenta até outubro cinco peças para o público de Natal, 
Currais Novos, Mossoró, Caicó e Nova Cruz. 
 
31 de Julho de 2014 
 
 Depois de uma pausa em junho, o Palco Giratório volta a Natal, nos dias 01 e 02 de 
agosto, às 20h, no Teatro Alberto Maranhão, com os espetáculos - “O retrato do 
artista quando coisa”, da Bololô Cia. Cênica, e“Viúva, porém honesta”, do grupo de 
teatro pernambucano Magiluth.O Palco Giratório projeto de difusão das artes 
cênicas trazido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, este ano, chega a sua 
17ª edição, com apresentações gratuitas em nove cidades potiguares. 
 
Na sexta-feira (01/08), os atores da Bololô Cia. Cênica, apresentam o espetáculo “O 
retrato do artista quando coisa”, que antes de tudo, é um convite à brincadeira, ao 
feitiço da poesia, ao encantamento, à desconstrução das palavras acostumadas e ao 
deslimite. 
 
No sábado (02/08), o enredo da peça “Viúva, porém honesta” apresenta ao público a 
história da viúva Ivonete, que resolver virar uma mulher “honesta”, mantendo-se fiel 
ao finado. Uma das estranhas decisões de sua nova conduta é nunca mais sentar. O 
pai da jovem, diretor de um dos mais influentes jornais do país, resolve então 
convocar conceituados especialistas para solucionar o problema da filha, nessa farsa 
irresponsável, cheia de reviravoltas, com texto de Nelson Rodrigues, um dos maiores 
dramaturgos do teatro nacional. 
 
17º Palco no RN 
 
De agosto a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório levarámais cinco espetáculos 
nacionais às cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e Currais Novos.  
 Além disso, o projeto promoverá apresentações de grupos teatrais locais – dentro 
da proposta de intercâmbio com os grupos nacionais e oficinas teatrais. 
 
Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), foram apresentados os espetáculos Guerra, 
Formigas e Palhaços (RN),Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial (RN),O 
Mistério da Bomba H (MG), Sargento Getúlio (BA) – monólogo com texto do escritor 



 

João Ubaldo Ribeiro –,Barrica – Poráguabaixo (SC) e Uma Flor de Dama (CE). Para a 
2ª etapa (julho a outubro), estão programadas as apresentações de Viúva, Porém 
Honesta (PE),O Segredo da Arca de Trancoso (BA), Plaguim (MS), Deus da Fortuna 
(PB) e Romeu e Julieta (CE).  
 Para saber mais, acesse o site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br e o site do Palco 
Giratório, o www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio. 
 
Serviço:  
 O quê? Palco Giratório:“Retrato do artista quando coisa” e “Viúva, porém honesta”  
 Quando?01 e 02/08, às 20h  
 Onde? Teatro Alberto Maranhão (Praça Augusto Severo, Ribeira, Natal/RN)  
 Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência à 
bilheteria do teatro e trocar pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: 
cada alimento vale um ingresso.  
 Faixa etária: não recomendado para menores de 16 anos  
 Mais informações: www.sescrn.com.br 
|www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio  
   
 
 
 



 

 
 
VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE       DATA: 01.08.14              
Sonora Brasil traz o carioca Quarteto Belmonte | Ponto de Vista com Nelson Freire 
 

 
 
 
Posted on 31. Jul, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
Depois de passar por 123 cidades no ano passado, com 454 concertos e cerca de 45 
mil expectadores em todo o país em 2013, o projeto Sonora Brasil está de volta e 
inclui novamente o Rio Grande do Norte na rota. Em 2013 foi o Duo Cancionâncias 
(RJ) em três cidades potiguares. Este ano, quem vai fazer um tour no estado através 
do Sesc RN é o Quarteto Belmonte (RJ), que trabalhar musicalmente o tema “Edino 
Krieger e as Bienais de Música Brasileira Contemporânea”. Mossoró será a primeira 
cidade a receber o grupo, nesta quinta-feira [31] às 20h, no auditório do Sesc 
Mossoró, com entrada gratuita. O Quarteto também se apresenta em Macaíba 
(01/08), no Cine Pax, e em Natal próximo sábado, às 20h, no auditório da Escola de 
Música da UFRN. 
 
O Sistema Fecomércio traz ainda ao estado o Quinteto Brasília (BSB), última atração 
do projeto em solo potiguar. O tema “Edino Krieger e as Bienais de Música Brasileira 
Contemporânea” traz à tona a força deste compositor, crítico, produtor musical e 



 

criador do mais importante evento da música contemporânea no país, as Bienais de 
Música Brasileira Contemporânea. As apresentações levam ao público, além da 
música de Edino, obras de compositores diversos que foram apresentadas nas 
Bienais. 
 
Além de mostrar seus talentos, os grupos que se apresentam pelo projeto também 
explicam à plateia, nos intervalos entre as músicas, como foram concebidas as obras, 
a particularidade de um instrumento e outros detalhes que fazem a diferença na 
percepção de quem ouve. 
 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL       DATA: 01.08.14             EDITORIA: CIDADES 

 



 

 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE       DATA: 01.08.14              
 
Senai lança 8ª edição da Olímpiada do Conhecimento | Ponto de Vista com Nelson 
Freire 

 
 
 
Posted on 31. Jul, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) lançou na manhã desta 
quinta-feira, 31, em São Paulo, a oitava edição da Olimpíada do Conhecimento. O 
torneiro reúne, a cada dois anos, estudantes de cursos técnicos do Senai e do Senac 
em diversas tarefas do dia a dia das empresas, dentro de prazos e padrões 
internacionais de qualidade. Entre as ocupações oferecidas aos estudantes durante 
as Olimpíadas estão: tecnologias de manufatura e engenharias; construção e 
edificações; moda e criatividade; tecnologias da informação e comunicação; 
serviços; transporte e logística; engenharias agrícola e pecuária. 
 
O evento de lançamento contou com a presença de diversas personalidades da 
indústria brasileira. O diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, esteve presente na 
coletiva e destacou que ainda há muito o que fazer em relação à educação na 
indústria. “Apenas 6% dos jovens com até 25 anos cursam educação profissional. 
Ainda é muito pouco”, declarou. 
 



 

A Olimpíada do Conhecimento 2014 acontecerá entre os dias 3 e 6 de setembro, em 
Belo Horizonte, e reunirá 800 competidores de todo o Brasil. Os melhores 
estudantes representarão o Brasil no WorldSkills, uma competição mundial de 
competência profissional. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
Blog do Romeu  Dantas: Vereador Rodrigues de Naldo visita cursos do PRONATEC 
em Acari 
 
http://www.romeudantas.com/2014/07/vereador-rodrigues-de-naldo-visita.html 
 
Clippada em: 31/07/2014 
 
O vereador Rodrigues de Naldo (PMDB) visitou nesta quarta-feira (30) dois cursos do 
PRONATEC ofertados pelo SENAC em Acari: o de Depilador e o de Garçom. Ele 
representou o prefeito Isaias Cabral no acompanhamento das atividades juntamente 
com Cleideane Alves e Uiara Moura, da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Comunitário. 
 
O curso de Depilador chegou ao encerramento com 13 mulheres capacitadas para o 
mercado de trabalho. Já o de Garçom conta com 22 pessoas, entre homens e 
mulheres. 
 
 
Classificação: Positiva 
 

http://www.romeudantas.com/2014/07/vereador-rodrigues-de-naldo-visita.html


 

VEÍCULO: BLOG JOTA OLIVEIRA       DATA: 31.07.14              
Jota Oliveira - Natal/RN | Coluna Social | Eventos | Notícias 
 
 31 de Julho de 2014 
 CDL Jovem em nova Diretoria  
 
A Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem/Natal) está com nova diretoria, e 
promove nesta quinta-feira 31/07, às 19h30, no lounge hospitalidade da Arena das 
Dunas, o lançamento oficial  da Gestão 2014 - 2015 CDL Jovem. Na ocasião será 
apresentado um balanço das ações realizadas até o momento, e o planejamento 
para as demais atividades do mandato. O objetivo é reaproximar o associado da 
entidade para juntos, diretoria e associados, dar maior visibilidade aos trabalhos dos 
jovens empresários de Natal. 
 
O evento contará com a participação do consultor Eiran Simis, fundador da Rede 
Pernambucana de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - 
INCUBANET para um bate papo sobre a experiência do Centro de Estudos e Sistemas 
Avançados do Recife e do Porto Digital, e de como os empresários natalenses podem 
se beneficiar desses Parques Tecnológicos. 
 
Eiran Simis é graduado em Administração de Empresas pela UPE e MBA em Gestão 
Empresarial pela FGV. Atualmente é gerente de novos negócios do Centro de 
Estudos e Sistemas Avançados do Recife, consultor do Porto Digital, professor de pós 
graduação da Faculdade Maurício de Nassau, SENAC e Faculdade Boa Viagem. Tem 
experiência na área de Administração, com ênfase em empreendedorismo e 
inovação. 
 
Ainda durante o evento será realizada uma pesquisa junto aos associados para 
identificar o o que eles esperam da nova diretoria. 
 
voltar 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG RANIER LIRA       DATA: 31.07.14              
 
Prefeitura – Semas faz 850 matrículas do Pronatec em um dia 

 
 
 
 
O último dia do calendário de matrículas para cursos de qualificação profissional 
pelo Pronatec levou centenas de pessoas à sede Secretaria Municipal de Assistência 
Social  (Semas)de Parnamirim na manhã desta terça-feira (29), em Santos Reis. Ao 
final do expediente, 850 pessoas estavam inscritas em cursos ofertados pela Escola 
de Enfermagem e Escola Agrícola de Jundiaí, ambas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte; Serviço Nacional da Indústria (Senai); Serviço Nacional do 
Comércio (Senac) e  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN), Campus Parnamirim. 
 
São mais de 2 mil vagas para o segundo semestre, segundo informou a 
coordenadora municipal do Pronatec, Kátia Cristina Soares. No primeiro semestre 
1.875 pessoas residentes na cidade, a maioria jovens, receberam diploma do 
Pronatec no primeiro semestre. “Além do peixe, estamos dando também a rede e 
ensinando a pescar”, disse Kátia. 



 

 
As inscrições foram feitas seguindo calendário que contemplava um bairro a cada 
dia. Hoje podiam se inscrever moradores de qualquer localidade de Parnamirim. A 
partir de agora, os técnicos vão fazer um levantamento do número de inscritos para 
organizar as turmas. Se houver vagas remanescentes, a Semas fará uma nova 
convocação na próxima semana. Os cursos terão início de forma escalonada de 
acordo com o cronograma de cursos dos ofertante. 
 
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego foi criado pelo 
Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica, abrindo novos horizontes para os jovens que 
buscam o primeiro emprego ou que pretendem atuar como empreendedores 
individuais. 
 
Para estimular o empreendedorismo, a Prefeitura anunciou em junho, durante 
solenidade de entrega de certificados aos concluintes dos cursos do primeiro 
semestre, que estava firmando parceria com o Sebrae/RN para facilitar a vida de 
quem quer montar o próprio negócio em Parnamirim. 
 
Did you like this article? Share it with your friends! 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE      DATA: 01.08.14             EDITORIA: POLÍTICA 



 

 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE       DATA: 31.07.14             EDITORIA:  POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE      DATA: 01.08.14             EDITORIA: POLÍTICA  

 
 
 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE      DATA: 01.08.14             EDITORIA: POLÍTICA  

 
 
 
VEÍCULO: JORNAL DE HOJE       DATA: 31.07.14             EDITORIA:  POLÍTICA 
 



 

 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE       DATA: 31.07.14             EDITORIA:  POLÍTICA 
 

 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE       DATA: 31.07.14             EDITORIA:  POLÍTICA 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE       DATA: 31.07.14             EDITORIA:  POLÍTICA 

 
 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL       DATA: 01.08.14             EDITORIA:  POLÍTICA 

 



 

 
 
 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL       DATA: 01.08.14             EDITORIA: PRINCIPAL 

 



 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE      DATA: 01.08.14             EDITORIA: NEGÓCIOS E 
FINANÇAS  

 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE      DATA: 01.08.14             EDITORIA: ECONOMIA 

  
 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE      DATA: 01.08.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 
 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL       DATA: 01.08.14             EDITORIA: ECONOMIA 
 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL       DATA: 01.08.14             EDITORIA: ECONOMIA  

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL       DATA: 01.08.14             EDITORIA: ECONOMIA  



 



 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE       DATA: 31.07.14             EDITORIA:  CIDADES 
 

 


