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 Notícias da Câmara  
 
Câmara Empreendedora será lançada nesta quinta-feira 
 
A Câmara de Vereadores de Mossoró dá início nesta quinta-feira (7) ao projeto 
“Câmara Empreendedora”. O objetivo é dar oportunidade para que pessoas que 
tenham experiências no campo do empreendedorismo em Mossoró e no Rio Grande 
do Norte, possam levar sua história e suas experiências de vida à população e, 
principalmente, que esses relatos sirvam como estímulo para que outras pessoas 
busquem no empreendedorismo a mudança de vida. A primeira edição contará com 
a presença do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Rio Grande do Norte, Marcelo Fernandes de Queiroz. Empresário do comércio, no 
segmento do varejo farmacêutico desde 1982, Marcelo Queiroz encerra em 2014, 
seu segundo mandato à frente da entidade. Sua trajetória de sucesso será retratada 
durante o evento, que é aberto ao público em geral. Na oportunidade, o presidente 
da Câmara, vereador Francisco Carlos, fará a entrega do Título de Cidadão 
Mossoroense a Marcelo Queiroz, outorgado em 2010, pelo vereador Claudionor dos 
Santos. “Mossoró, e o Rio Grande do Norte como um todo, conta com inúmeros 
casos de pessoas empreendedoras, que se destacam em suas atividades. Com este 
projeto, estamos não apenas prestando homenagem a essas pessoas, com o 
reconhecimento desta Casa, mas também ressaltando essas história para que os 
mossoroenses, em especial, a juventude da nossa cidade, possa se espelhar nessas 
pessoas”, explicou Francisco Carlos. O projeto Câmara Empreendedora será 
realizado quinzenalmente, alternando com as audiências públicas. O evento será 
realizado a partir das 9 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Mossoró, e é 
aberto à participação de toda a população.  



 

 
Comissões de Educação e do Direito do Consumidor se reúnem nesta sexta-feira 
 
A partir desta sexta-feira (8) as sessões das comissões temáticas da Câmara serão 
transmitidas pela TV. Semanalmente, duas comissões irão se reunir, dando 
celeridade ao processo legislativo. Nesta sexta-feira, se reúnem as comissões de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, presidida pelo vereador Tomaz Neto (PDT) 
(tendo como vice-presidente Alex do Frango (PV),1º Secretário Genilson Alves e 
suplentes Flávio Tácito e Ricardo de Dodoca), e de Desenvolvimento Social, Direitos 
e Deveres do Consumidor, presidida pelo vereador Jório Nogueira (PSD) (tendo 
como vice-presidente Tassyo Mardonny, secretário Celso Lanches e suplentes Flávio 
Tácito e Alex do Frango). Segundo relatório apresentado pela secretaria Legislativa 
da Casa, apenas em 2014, mais de 300 projetos já foram apresentados pelos 21 
vereadores, grande parte deles encontram-se em tramitação nas comissões 
legislativas.  
 
Vingt-Un Neto cobra atenção para os problemas na Liga de Combate ao Câncer 
 
O vereador Vingt-un Neto cobrou, em pronunciamento na Câmara Municipal mais 
atenção do Poder Público com o trabalho realizado pela Liga Mossoroense de 
Combate ao Câncer. De acordo com denuncias, já se passaram sete meses de atraso 
de salários de profissionais médicos e funcionários em geral e as dificuldades só 
aumentam. “Como proposta, sugiro a realização de uma Audiência Pública para 
discutirmos o problema e apontar soluções”, adiantou Vingt-Un. Ele disse ainda que 
além dos funcionários, os familiares dos pacientes atendidos pela Liga, também 
vivem momentos de extrema preocupação. ELEIÇÃO – Fechando seu 
pronunciamento o vereador falou um pouco do momento político local e nacional. 
Explicou a posição tomada por ele, principalmente no apoio ao candidato a 
governador, Henrique Eduardo Alves. 
 
Alex Moacir denuncia crise na área da saúde em Mossoró 
 
Provocado pelo noticiário na mídia local focando com destaque o assunto, o 
vereador Alex Moacir denunciou a crise em que vem se envolvendo a saúde pública 
em Mossoró. Focalizou, em especial, as cirurgias canceladas pelo Centro de 
Oncologia. “Mais de 300 cirurgias foram canceladas e isso é grave”, alerta o 
vereador. Para comprovar o problema que se espalha, Alex falou também da 
possibilidade de suspensão dos serviços dos obstetras lotados na Casa de Saúde Dix-
Sept Rosado (CSDR). “Soma-se, a esses problemas, a falta de medicamento nas 
Unidades de Pronto Atendimento que também enfrentam dificuldades para uma 
melhor assistência a população”, concluiu.  
 
Genivan alerta para possibilidade de fechamento da Porcelanatti 
 



 

Depois de uma visita que realizou a empresa Porcelanatti, o vereador Genivan Vale 
expôs os detalhes de tudo que ouviu dos seus dirigentes, e mostra-se preocupado 
com o futuro da empresa. O tema levado por ele gerou profundo debate no plenário 
da Câmara Municipal durante o pequeno e grande expediente da sessão ordinária 
desta quarta-feira. O período maior, externou o vereador, é a possibilidade da 
Porcelanatti fechar gerando prejuízos para muitas famílias. “Hoje já vivemos uma 
crise no setor de petróleo e gás, na indústria do sal que convive com preços 
vergonhosos e agora, essa possibilidade dessa empresa fechar e aumentar o quadro 
de desemprego em Mossoró”, avaliou Genivan. SAÚDE – Genivan Vale também 
reforçou a preocupação externada pelos vereadores Vingt-un Neto e Alex Moacir 
sobre a crise na saúde de Mossoró. “Atendi apelo do prefeito Francisco José Júnior 
para negociar e, conseguimos barrar uma greve, mas agora fiquei sabendo que o 
atraso dos salários já atinge quatro meses e por isso, já existe a retomada da 
proposta de greve no município, e isso é ruim”, concluiu. 
 
Assessoria de Imprensa  
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VEÍCULO: DIEGO PINHEIRO          DATA: 07.08.14              
DIEGO PINHEIRO: Câmara Empreendedora será lançada nesta quinta-feira 
 
A Câmara de Vereadores de Mossoró dá início nesta quinta-feira (7) ao projeto 
“Câmara Empreendedora”. O objetivo é dar oportunidade para que pessoas que 
tenham experiências no campo do empreendedorismo em Mossoró e no Rio Grande 
do Norte, possam levar sua história e suas experiências de vida à população e, 
principalmente, que esses relatos sirvam como estímulo para que outras pessoas 
busquem no empreendedorismo a mudança de vida.  
A primeira edição contará com a presença do presidente da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
Empresário do comércio, no segmento do varejo farmacêutico desde 1982, Marcelo 
Queiroz encerra em 2014, seu segundo mandato à frente da entidade. Sua trajetória 
de sucesso será retratada durante o evento, que é aberto ao público em geral. Na 
oportunidade, o presidente da Câmara, vereador Francisco Carlos, fará a entrega do 
Título de Cidadão Mossoroense a Marcelo Queiroz, outorgado em 2010, pelo 
vereador Claudionor dos Santos. “Mossoró, e o Rio Grande do Norte como um todo, 
conta com inúmeros casos de pessoas empreendedoras, que se destacam em suas 
atividades. Com este projeto, estamos não apenas prestando homenagem a essas 
pessoas, com o reconhecimento desta Casa, mas também ressaltando essas história 
para que os mossoroenses, em especial, a juventude da nossa cidade, possa se 
espelhar nessas pessoas”, explicou Francisco Carlos. O projeto Câmara 
Empreendedora será realizado quinzenalmente, alternando com as audiências 
públicas. O evento será realizado a partir das 9 horas, no plenário da Câmara de 
Vereadores de Mossoró, e é aberto à participação de toda a população. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 07.08.14              
 
Dia dos Pais deve injetar R$ 5,3 bilhões no comércio do Brasil - Notícias - Economia  
 
O próximo dia 10 de agosto, Dia dos Pais, deve injetar uma 
receita de R$ 5,3 bilhões no comércio do Brasil, de acordo com pesquisa 
nacional Fecomércio RJ/Ipsos. O levantamento revela que 31,2% dos brasileiros 
têm a intenção de presentear alguém na data, equivalente a cerca de 45,2 
milhões de brasileiros. Em 2013, o percentual era de 42,1%.  
 
Os itens de vestuário estão no topo da preferência nacional 
como opções de presentes, com 43,4% das intenções. Na sequência aparecem 
perfumes e cosméticos (15,2%) e, bem distantes, calçados e acessórios (5,6%). 
Importante ressaltar que a parcela de consumidores indecisos é bastante 
representativa, pois 30,7% dos brasileiros ainda não escolheram o presente a 
ser comprado. 
 
O ticket médio gasto para a compra de todos os presentes para o Dia dos Pais será 
de aproximadamente R$ 117,00 por consumidor. Os homens gastarão 48,2% a mais 
que as mulheres (R$141,30 contra R$95,33). 
 
A pesquisa foi realizada pela Fecomércio RJ/Ipsos, entre os 
dias 19 e 30 de junho e contou com a opinião de 1.000 consumidores em 70 
municípios brasileiros. 
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VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE          DATA: 06.08.14              
 
Dia dos Pais em Natal será de ‘lembrancinhas’, diz Fecomércio | Ponto de Vista 
com Nelson Freire 
 

 
 
Posted on 06. Aug, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
A maioria dos natalenses irá gastar no máximo R$ 100 com o presente do Dia dos 
Pais – que será comemorado no próximo domingo (10). Os números são da pesquisa 
do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da Fecomércio RN, 
que apontam que nada menos que 66,7% dos entrevistados irá limitar seus gastos a 
este valor. 
 
As roupas serão os itens mais procurados pelos filhos neste Dia dos Pais. O segmento 
de vestuário foi citado por 48,6% dos entrevistados. Os perfumes e cosméticos 
aparecem em seguida, com 16%; os calçados e acessórios registram 10,7%; e os 
eletrônicos com 6,4% de intenção de compras. 
 
A maior parte dos entrevistados (42,9%) deve comprar presentes com valores entre 
R$ 51 e R$ 100. Em seguida aparece um percentual de 23,8% que pretendem gastar 
até R$ 50. Outros 20,3% disseram que devem gastar em torno de R$ 101 a R$ 200. 
 
De acordo com a pesquisa, os pagamentos à vista (em dinheiro ou cartão de débito) 
serão a preferência do consumidor. A modalidade foi citada por 59,6% dos 
entrevistados. Já 37,9% preferem fazer suas compras parceladas no cartão de 
crédito. 
 
Motivação  
A pesquisa também procurou saber dos consumidores, quais ações eventualmente 
adotadas pelas empresas poderiam atraí-los às compras. Dos entrevistados, 32,6% 
responderam que a concessão de descontos seria o principal atrativo; 30,8% citaram 
a promoção de clientes fiéis; e 11,1% preferem o atendimento personalizado. A 



 

maioria dos consumidores, 64,7%, garante que fará pesquisa de preço antes de 
adquirir o produto, para poder economizar. 
 
O local escolhido pela maior parte dos entrevistados para as compras foi o shopping, 
citado por 47,7%. Mas o comércio de rua ainda mostrou força, sendo citado por 
42,1% dos entrevistados. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIAS          DATA: 06.08.14              
DIA DOS PAIS SERÁ DE “LEMBRANCINHAS” E MAIORIA DOS NATALENSES VAI 
GASTAR NO MÁXIMO R$ 100 PARA PRESENTEAR 
 
 

 
 
A maioria dos natalenses irá gastar no máximo R$ 100 com o presente do Dia dos 
Pais – que será comemorado no próximo domingo, 10. Os números são da pesquisa 
do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da Fecomércio RN, 
que apontam que nada menos que 66,7% dos entrevistados irá limitar seus gastos a 
este valor. 
 
“Os dados da pesquisa, de uma maneira geral, mostram que os filhos não vão deixar 
de agradar aos pais. Mas eles já reverberam os ecos do clima de incertezas e 
desaceleração que vivemos na economia como um todo, e para o qual nós da 
Fecomércio vimos alertando há algum tempo. Juros altos, preços em ascensão e 
crédito mais caro formam uma combinação complicada que só redunda em 
crescimento menor das vendas. Este cenário já vem sendo identificado há algum 
tempo. É por isso que nossa expectativa de crescimento das vendas para o Dia dos 
Pais este ano é de no máximo 2,5%, contra 4,3% que crescemos no ano passado”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
As roupas serão os itens mais procurados pelos filhos neste Dia dos Pais. O segmento 
de vestuário foi citado por 48,6% dos entrevistados. Os perfumes e cosméticos 
aparecem em seguida, com 16%; os calçados e acessórios registram 10,7%; e os 
eletrônicos com 6,4% de intenção de compras. 
 
A maior parte dos entrevistados (42,9%) deve comprar presentes com valores entre 
R$51 e R$100. Em seguida aparece um percentual de 23,8% que pretendem gastar 
até R$ 50. Outros 20,3% disseram que devem gastar em torno de R$ 101 a R$200. 
 
De acordo com a pesquisa, os pagamentos à vista (em dinheiro ou cartão de débito) 
serão a preferência do consumidor. A modalidade foi citada por 59,6% dos 
entrevistados. Já 37,9% preferem fazer suas compras parceladas no cartão de 
crédito. 
 
Motivação 
 
A pesquisa também procurou saber dos consumidores, quais ações eventualmente 



 

adotadas pelas empresas poderiam atraí-los às compras. Dos entrevistados, 32,6% 
responderam que a concessão de descontos seria o principal atrativo; 30,8% citaram 
a promoção de clientes fiéis; e 11,1% preferem o atendimento personalizado. A 
maioria dos consumidores, 64,7%, garante que fará pesquisa de preço antes de 
adquirir o produto, para poder economizar. 
 
O local escolhido pela maior parte dos entrevistados para as compras foi o shopping, 
citado por 47,7%. Mas o comércio de rua ainda mostrou força, sendo citado por 
42,1% dos entrevistados. 
 
Outro indicador interessante que a pesquisa trouxe é que 75,5% afirmam que não 
irão se endividar para comemorar a data. Outros 22,5% dos entrevistados, no 
entanto, seriam capazes de se endividar para comprar um presente para o pai. Já 
62,3% dos entrevistados afirmaram que, para a comemoração do dia dos pais deste 
ano, irão gastar o mesmo valor ou até menos do que gastaram no ano passado. A 
pesquisa ouvir 650 consumidores no período de 29 a 31 de julho. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE         DATA: 06.08.14              
Dia dos pais em Natal será de "lembrancinhas" de no máximo R$ 100 | O Jornal de 
Hoje 
 

 
“Expectativa de crescimento das vendas para o Dia dos Pais este ano é de no 
máximo 2,5%, contra 4,3% que crescemos no ano passado”, afirma o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
A imensa maioria dos natalenses irá gastar no máximo R$ 100 com o presente do Dia 
dos Pais – que será comemorado no próximo domingo, 10. Os números são da 
pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da 
Fecomércio RN, que apontam que nada menos que 66,7% dos entrevistados irá 
limitar seus gastos a este valor. 
 
“Os dados da pesquisa, de uma maneira geral, mostram que os filhos não vão deixar 
de agradar aos pais. Mas eles já reverberam os ecos do clima de incertezas e 
desaceleração que vivemos na economia como um todo, e para o qual nós da 
Fecomércio vimos alertando há algum tempo. Juros altos, preços em ascensão e 
crédito mais caro formam uma combinação complicada que só redunda em 
crescimento menor das vendas. Este cenário já vem sendo identificado há algum 
tempo. É por isso que nossa expectativa de crescimento das vendas para o Dia dos 
Pais este ano é de no máximo 2,5%, contra 4,3% que crescemos no ano passado”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
As roupas serão os itens mais procurados pelos filhos neste Dia dos Pais. O segmento 
de vestuário foi citado por 48,6% dos entrevistados. Os perfumes e cosméticos 
aparecem em seguida, com 16%; os calçados e acessórios registram 10,7%; e os 
eletrônicos com 6,4% de intenção de compras. 
 
A maior parte dos entrevistados (42,9%) deve comprar presentes com valores entre 
R$51 e R$100. Em seguida aparece um percentual de 23,8% que pretendem gastar 
até R$ 50. Outros 20,3% disseram que devem gastar em torno de R$ 101 a R$200. 
 
De acordo com a pesquisa, os pagamentos à vista (em dinheiro ou cartão de débito) 
serão a preferência do consumidor. A modalidade foi citada por 59,6% dos 

http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/8_78.jpg


 

entrevistados. Já 37,9% preferem fazer suas compras parceladas no cartão de 
crédito. 
 
Motivação 
 
A pesquisa também procurou saber dos consumidores, quais ações eventualmente 
adotadas pelas empresas poderiam atraí-los às compras. Dos entrevistados, 32,6% 
responderam que a concessão de descontos seria o principal atrativo; 30,8% citaram 
a promoção de clientes fiéis; e 11,1% preferem o atendimento personalizado. A 
maioria dos consumidores, 64,7%, garante que fará pesquisa de preço antes de 
adquirir o produto, para poder economizar. 
 
O local escolhido pela maior parte dos entrevistados para as compras foi o shopping, 
citado por 47,7%. Mas o comércio de rua ainda mostrou força, sendo citado por 
42,1% dos entrevistados. 
 
Outro indicador interessante que a pesquisa trouxe é que 75,5% afirmam que não 
irão se endividar para comemorar a data. Outros 22,5% dos entrevistados, no 
entanto, seriam capazes de se endividar para comprar um presente para o pai. Já 
62,3% dos entrevistados afirmaram que, para a comemoração do dia dos pais deste 
ano, irão gastar o mesmo valor ou até menos do que gastaram no ano passado. A 
pesquisa ouvir 650 consumidores no período de 29 a 31 de julho. 
 
 Classificação: Positiva 
 
 
 



 

 
VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 06.08.14              
Descontos são os grandes motivadores das compras | Fator RRH 
 
A pesquisa também procurou saber dos consumidores, quais ações eventualmente 
adotadas pelas empresas poderiam atraí-los às compras. 
 
Dos entrevistados, 32,6% responderam que a concessão de descontos seria o 
principal atrativo; 30,8% citaram a promoção de clientes fiéis; e 11,1% preferem o 
atendimento personalizado. 
 
A pesquisa da Fecomércio ouviu 650 consumidores no período de 29 a 31 de julho. 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR/FATO RRH        DATA: 06.08.14              
Pesquisa diz que Dia dos Pais será de “lembrancinhas” | Fator RRH 
 
 
A imensa maioria dos natalenses irá gastar no máximo R$ 100 com o presente do Dia 
dos Pais – que será comemorado no próximo domingo, 10. 
 
Os números são da pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio (IPDC) da Fecomércio RN, que apontam que nada menos que 66,7% dos 
entrevistados irá limitar seus gastos a este valor. 
 
“Os dados da pesquisa, de uma maneira geral, mostram que os filhos não vão deixar 
de agradar aos pais. Mas eles já reverberam os ecos do clima de incertezas e 
desaceleração que vivemos na economia como um todo, e para o qual nós da 
Fecomércio vimos alertando há algum tempo. Juros altos, preços em ascensão e 
crédito mais caro formam uma combinação complicada que só redunda em 
crescimento menor das vendas. Este cenário já vem sendo identificado há algum 
tempo. É por isso que nossa expectativa de crescimento das vendas para o Dia dos 
Pais este ano é de no máximo 2,5%, contra 4,3% que crescemos no ano passado”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
As roupas serão os itens mais procurados pelos filhos neste Dia dos Pais. 
 
O segmento de vestuário foi citado por 48,6% dos entrevistados. 
 
Os perfumes e cosméticos aparecem em seguida, com 16%; os calçados e acessórios 
registram 10,7%; e os eletrônicos com 6,4% de intenção de compras. 
 
A maior parte dos entrevistados (42,9%) deve comprar presentes com valores entre 
R$51 e R$100. Em seguida aparece um percentual de 23,8% que pretendem gastar 
até R$ 50. 
 
Outros 20,3% disseram que devem gastar em torno de R$ 101 a R$200. 
 
De acordo com a pesquisa, os pagamentos à vista (em dinheiro ou cartão de débito) 
serão a preferência do consumidor. 
 
A modalidade foi citada por 59,6% dos entrevistados. Já 37,9% preferem fazer suas 
compras parceladas no cartão de crédito. 
 
Fonte: Assessoria 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL G1       DATA: 06.08.14              
 
G1 - Dia dos Pais em Natal será de 'lembrancinhas', diz Fecomércio - notícias em 
Rio Grande do Norte 
 

 
 
A maioria dos natalenses irá gastar no máximo R$ 100 com o presente do Dia dos 
Pais – que será comemorado no próximo domingo (10). Os números são da pesquisa 
do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da Fecomércio RN, 
que apontam que nada menos que 66,7% dos entrevistados irá limitar seus gastos a 
este valor. 
 
 As roupas serão os itens mais procurados pelos filhos neste Dia dos Pais. O 
segmento de vestuário foi citado por 48,6% dos entrevistados. Os perfumes e 
cosméticos aparecem em seguida, com 16%; os calçados e acessórios registram 
10,7%; e os eletrônicos com 6,4% de intenção de compras. 
 
 A maior parte dos entrevistados (42,9%) deve comprar presentes com valores entre 
R$ 51 e R$ 100. Em seguida aparece um percentual de 23,8% que pretendem gastar 
até R$ 50. Outros 20,3% disseram que devem gastar em torno de R$ 101 a R$ 200. 
 
 De acordo com a pesquisa, os pagamentos à vista (em dinheiro ou cartão de débito) 
serão a preferência do consumidor. A modalidade foi citada por 59,6% dos 
entrevistados. Já 37,9% preferem fazer suas compras parceladas no cartão de 
crédito. 
 
 Motivação  
 A pesquisa também procurou saber dos consumidores, quais ações eventualmente 
adotadas pelas empresas poderiam atraí-los às compras. Dos entrevistados, 32,6% 
responderam que a concessão de descontos seria o principal atrativo; 30,8% citaram 
a promoção de clientes fiéis; e 11,1% preferem o atendimento personalizado. A 
maioria dos consumidores, 64,7%, garante que fará pesquisa de preço antes de 
adquirir o produto, para poder economizar. 



 

 
 O local escolhido pela maior parte dos entrevistados para as compras foi o 
shopping, citado por 47,7%. Mas o comércio de rua ainda mostrou força, sendo 
citado por 42,1% dos entrevistados. 
 
 Outro indicador interessante que a pesquisa trouxe é que 75,5% afirmam que não 
irão se endividar para comemorar a data. Outros 22,5% dos entrevistados, no 
entanto, seriam capazes de se endividar para comprar um presente para o pai. Já 
62,3% dos entrevistados afirmaram que, para a comemoração do dia dos pais deste 
ano, irão gastar o mesmo valor ou até menos do que gastaram no ano passado. A 
pesquisa ouvir 650 consumidores no período de 29 a 31 de julho. 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO       DATA: 06.08.14              
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 Dia dos Pais será de lembrancinhas e maioria dos natalenses vai gastar até R$ 100 
para presentear 
 
 Os números são da pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio (IPDC) da Fecomércio RN 
 
A imensa maioria dos natalenses irá gastar no máximo R$ 100 com o presente do Dia 
dos Pais – que será comemorado no próximo domingo, 10. Os números são da 
pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da 
Fecomércio RN, que apontam que nada menos que 66,7% dos entrevistados irá 
limitar seus gastos a este valor. 
 
&quot;Os dados da pesquisa, de uma maneira geral, mostram que os filhos não vão 
deixar de agradar aos pais. Mas eles já reverberam os ecos do clima de incertezas e 
desaceleração que vivemos na economia como um todo, e para o qual nós da 
Fecomércio vimos alertando há algum tempo. Juros altos, preços em ascensão e 
crédito mais caro formam uma combinação complicada que só redunda em 
crescimento menor das vendas. Este cenário já vem sendo identificado há algum 
tempo. É por isso que nossa expectativa de crescimento das vendas para o Dia dos 
Pais este ano é de no máximo 2,5%, contra 4,3% que crescemos no ano 
passado&quot;, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
As roupas serão os itens mais procurados pelos filhos neste Dia dos Pais. O segmento 
de vestuário foi citado por 48,6% dos entrevistados. Os perfumes e cosméticos 
aparecem em seguida, com 16%; os calçados e acessórios registram 10,7%; e os 
eletrônicos com 6,4% de intenção de compras. 
 
A maior parte dos entrevistados (42,9%) deve comprar presentes com valores entre 
R$51 e R$100. Em seguida aparece um percentual de 23,8% que pretendem gastar 
até R$ 50. Outros 20,3% disseram que devem gastar em torno de R$ 101 a R$200. 
 
De acordo com a pesquisa, os pagamentos à vista (em dinheiro ou cartão de débito) 
serão a preferência do consumidor. A modalidade foi citada por 59,6% dos 
entrevistados. Já 37,9% preferem fazer suas compras parceladas no cartão de 
crédito. 
 
Motivação A pesquisa também procurou saber dos consumidores, quais ações 
eventualmente adotadas pelas empresas poderiam atraí-los às compras. Dos 
entrevistados, 32,6% responderam que a concessão de descontos seria o principal 



 

atrativo; 30,8% citaram a promoção de clientes fiéis; e 11,1% preferem o 
atendimento personalizado. A maioria dos consumidores, 64,7%, garante que fará 
pesquisa de preço antes de adquirir o produto, para poder economizar. 
 
O local escolhido pela maior parte dos entrevistados para as compras foi o shopping, 
citado por 47,7%. Mas o comércio de rua ainda mostrou força, sendo citado por 
42,1% dos entrevistados. 
 
Outro indicador interessante que a pesquisa trouxe é que 75,5% afirmam que não 
irão se endividar para comemorar a data. Outros 22,5% dos entrevistados, no 
entanto, seriam capazes de se endividar para comprar um presente para o pai. Já 
62,3% dos entrevistados afirmaram que, para a comemoração do dia dos pais deste 
ano, irão gastar o mesmo valor ou até menos do que gastaram no ano passado. A 
pesquisa ouvir 650 consumidores no período de 29 a 31 de julho. 
 
*Fonte: Fecomércio RN 
 
Classificação: Positiva 
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Conselho Municipal de Turismo analisa projeto de divulgação de Natal em 
aeroportos da Inframérica «  e-Turismo 
 

 
 
6 de agosto de 2014 por antonioroberto 
 
  
Divulgação de Natal nos aeroportos da Inframérica foi um dos temas da reunião 
 
A 11ª reunião do Conselho Municipal de Turismo (Contur), presidida pelo secretário 
de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Natal (Seturde), Fernando Bezerril, foi 
realizada nesta quarta-feira no auditório da presidência da Fecomércio-RN. 
 
Na ocasião, a Marca Propaganda apresentou uma proposta de divulgação de Natal 
em 57 aeroportos da Inframérica ao redor do mundo. Foi mostrada também, 
durante a reunião, o projeto “Espaço Criativo”, da Funcarte. 
 
A pesquisa realizada pela Fecomércio-RN sobre o perfil dos turistas que visitaram 
Natal na Copa do mundo foi outro destaque da reunião. Os conselheiros 
conheceram também detalhes da licitação do plano de marketing da Prefeitura do 
Natal, realizado por meio da Seturde. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
Classificação: Positiva 
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Conselho Municipal de Turismo conhece proposta de divulgação de Natal nos 
aeroportos da Inframérica - Blogs e Colunas - Nominuto.com 

 
Os conselheiros do Conselho Municipal de Turismo conheceram hoje, durante 
reunião daquele órgão colegiado no auditório da Fecomércio a proposta 
apresentada pela Marca Propaganda de divulgação de 
Natal em 57 aeroportos da Inframérica ao redor do mundo.  
 
  
  Com uma proposta 
inovadora para o marketing da cidade do Natal, a agencia Marca Propaganda 
trouxe sugestão para um novo slogan, além da divulgação da cidade do Natal 
através de espaços cedidos pela Inframérica em seus aeroportos, como banners e 
painéis horizontais e verticais. Foi sugerida também a divulgação do destino a 
partir de uma linguagem simples e direta “Natal. Um destino que tem todos os 
outros”. O projeto conta ainda com filmes e ações diversas como cabines e 
painéis fotográficos, estandes de Natal, um pocket tour e QR code. 
 
    Segundo o secretário de Turismo 
de Natal, Fernando Bezerril que preside o CONTUR essa uma proposta que poderá 
sofrer alterações propostas pelos conselheiros e também outras empresas podem 
apresentar também suas sugestões. “Estamos abraçando essa ideia de divulgar 
Natal, aproveitando a realização da Copa do Mundo, principalmente nos Estados 



 

Unidos e México que trouxeram maior número de torcedores. 
 
  A Fecomércio através do seu 
diretor executivo, Marcus Guedes apresentou os números de uma pesquisa 
realizada pela entidade no período da Copa em Natal, onde consulta revelou 
entre outras respostas que 70% visitava Natal pela primeira vez e 69,2% 
pretendiam voltar. É voltada para essa realidade que a secretaria de Turismo de 
Natal, abraçou a ideia de montar nos aeroportos da Inframérica uma campanha 
mostrando a cidade para o mundo.  
 
  O secretário comunicou no 
final da reunião aos conselheiros que a TAM reconheceu o equívoco de colocar em 
seus painéis de informação nos aeroportos que vai repor o nome de Natal como 
destino do voo e não São Gonçalo como está posto no painel do aeroporto de 
Guarulhos (São Paulo). “Não temos nada contra São Gonçalo, mas do jeito que 
está isso confundia o passageiro e os turistas, porque o destino do voo é Natal”. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Pôr do sol cultural 
EM: GERAL 

6ago 2014  

 

 

  

 
Foto: Ivanízio Ramos 

O RN Vida, programa de combate e resistência às drogas, realizou na tarde desta 
terça-feira (5) o II Pôr do Sol cultural, evento que reuniu os participantes da iniciativa 
em apresentações musicais, de capoeira e de dança no ginásio Caic de Lagoa Nova. 

O evento teve a presença de integrantes do projeto e os secretários de Estado da 
Segurança Pública, Elieser Girão, e da Educação, Betania Ramalho, do comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Dantas, da coordenadora do RN Vida, Sonali 

http://www.givva.com.br/?cat=3
http://www.givva.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/08/RN-Vida-Segundo-P%C3%B4r-do-Sol-fot-Ivanizio-Ramos17.jpg
http://www.givva.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/08/RN-Vida-Segundo-P%C3%B4r-do-Sol-fot-Ivanizio-Ramos5.jpg
http://www.givva.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/08/RN-Vida-Segundo-P%C3%B4r-do-Sol-fot-Ivanizio-Ramos8.jpg


 

Rosado, e do presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, que na ocasião doou 
equipamentos musicais para os alunos integrantes do Programa. 

 

Atualmente, o RN Vida atende a 423 jovens de escolas públicas de Natal, e funciona 
em sistema de cooperação com as secretarias diretas e indiretas do estado, 
Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), entidades municipais e 
parceiros privados. Através de aulas de música e danças, os jovens participam de 
atividades extraclasse e agem como multiplicadores nas iniciativas contra o uso de 
entorpecentes. 

 

A coordenadora do RN Vida, Sonali Rosado, desatacou o comprometimento dos 
servidores do RN Vida, bem como das instituições parcerias para o sucesso do 
programa. “O RN Vida é um trabalho de combate às drogas muito importante 
desenvolvido em conjunto por todos. O evento de hoje mostra que estamos unidos 
para continuar um trabalho forte em favor do futuro, através dos cuidados com o os 
nossos jovens”. 

Classificação: Positiva 
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Exposição de Portinari é aberta em Natal 
 

 
Cultura e Lazer 
 
 Exposição de Portinari é aberta em Natal  
  
Composta por 25 imagens com técnicas variadas do pintor 
 
06 de Agosto de 2014 
 
 A exposição “Portinari: Trabalho e Jogo” estará em Natal até o próximo dia 14 de 
agosto, mostrando um pouco do talentoso trabalho do renomado pintor brasileiro 
Cândido Portinari. Composta por 25 imagens com técnicas variadas do pintor, a 
exposição apresenta trabalhos de reprodução fotográfica de pinturas, gravuras e 
desenhos de Portinari. 
 
 A abertura aconteceu nesta terça-feira (05), na Escola de Saberes Conexão Felipe 
Camarão, com a palestra da coordenadora do Núcleo de Arte, Educação e inclusão 
Social do Projeto Portinari, Suely Avellar. A exposição acontece das 9h às 11h30 e 
das 14h às 17h na Escola de Saberes Conexão Felipe Camarão, na Rua Maristela 
Alves, 579-A, em Felipe Camarão. O evento é realizado pelo projeto Conexão Felipe 
Camarão em parceria com o Sesc e o Projeto Portinari. O objetivo da exposição é 
facilitar o acesso do público aos acervos dos museus, principalmente para 



 

estudantes da rede pública de ensino. 
 
 As obras são destinadas ao público infanto-juvenil, e tem a finalidade de integrar os 
conceitos de trabalhar e brincar entre as crianças. Dentre as obras do artista, os 
visitantes poderão encontrar trabalhos como: Lavadeiras; Menino com carneiro; O 
sapateiro de Brodowski; Grupo de meninas brincando e Menino com pião. 
 
 Para Suely Avellar, o projeto Conexão Felipe Camarão tem tudo a ver com as obras 
de Portinari, que sempre buscou valorizar através dos seus quadros a cultura 
popular brasileira. “O Conexão Felipe Camarão é o baluarte da cultura nordestina. 
Aqui não tem sotaque estrangeiro, só as raízes brasileiras. Portinari pintou as Raízes 
Brasileiras. A exposição mapeia muito a questão de dois temas de Portinari: o 
trabalhador brasileiro e os jogos e brincadeiras das crianças. Os alunos vão poder 
identificar tudo isso na exposição e os professores realizar  trabalhos sobre os dois 
temas”, garante Suely. 
 
 A exposição de Portinari abre a programação do Conexão Brasil, evento do Conexão 
Felipe Camarão que é realizado sempre no segundo semestre do ano com patrocínio 
da Petrobras e Cosern. 
 
  
 
Classificação: Positiva 
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Quinteto Brasília se apresenta em Natal e Cruzeta 
 

 
 
 
Grupo brasilense apresenta repertório de peças instrumentais 
Nesta semana, o Sonora Brasil traz ao Rio Grande do Norte a terceira e  última 
atração de 2014: o Quinteto Brasília (BSB), formado por músicos que tocam 
instrumentos de sopro. 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. 
 
O quinteto de sopros se apresenta em Natal dia 07/08, às 20h30, na Escola de 
Música da UFRN, e dia 09/08, às 19h30, na cidade de Cruzeta, com entradas 
gratuitas. 
 
Este ano, o Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, trouxe ainda ao estado o Duo 
Cancionânciass (RJ) e o Quarteto Belmonte (RJ).  Macaíba, Mossoró, Caicó, Natal e 
Cruzeta foram os municípios a receber os grupos acústicos. 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. 
 
 SOBRE O 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. 
 
Criado em 2000, é um dos principais grupos de câmara da região Centro-Oeste e um 
dos poucos quintetos clássicos de sopros em atividade no país. Atua com 
regularidade nos espaços dedicados à música de concerto, especialmente em Brasília 
e entorno, e tem se dedicado à apresentação de obras de compositores da 
atualidade. Seus integrantes são todos também professores em universidades e/ou 
músicos de orquestra. 
 
SERVIÇO: 
 
O QUÊ? Sonora Brasil Sesc apresenta Quinteto Brasília (BSB), última  
atração do projeto em 2014  
QUANDO E ONDE?  
NATAL  
07/08, às 20h30, na Escola de Música da UFRN  
CRUZETA  
09/08, às 19h30, na Associação Musical e Cultural do Rio Grande do  
Norte (AMUSIC )  
ENTRADA GRATUITA 
 
Atualizado em 6 de agosto às 08:44 
Classificação: Positiva  
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Flipipa tem início inicio nesta quinta-feira (7) abordando a obra de João Ubaldo 
Ribeiro 
 
 
Escritor e músico paulistano José Miguel Wisnik é um dos autores convidados 
Nomes consagrados da literatura, muita cabeça pensante em debates envolventes, 
tendo como cenário uma das mais paradisíacas faixas litorâneas do Rio Grande do 
Norte. Nesta quinta-feira (dia 7) começa a quinta edição do Festival Literário da Pipa, 
Flipipa.  
Abel Silva, José Carlos Capinan, José Miguel Wisnik, Mário Magalhães e Gereba 
Santos participam da feira literária até o sábado,(9).  
O evento terá abordagens que transitam entre o romance e  a memória, passando 
pelas biografias e ícones como Carlos Lacerda e Leminski. João Ubaldo Ribeiro  e o 
mestre Ariano Suassuna (que estava confirmado para esta quinta edição) serão 
homenageados pelo evento. 
 
As mesas  
A abertura acontece na quinta-feira (7) com uma mesa abordando a “Vida-obra de 
João Ubaldo Ribeiro”, com participações de Vicente Serejo e Margarida Seabra. Na 
sequência acontece a mesa “Toda poesia em Paulo Leminski”, com José Miguel 
Wisnik e  Mário Ivo Cavalcanti.  
Na sexta-feira é a vez do tema “Ditadura, literatura e poesia marginal brasileira”, 
com Chacal e Alexandre Alves. Na sequencia tem “A Saga dos Lacerda: Do fim do 
Império a Era Vargas”, com Rodrigo Lacerda, Ticiano Duarte e Diógenes Dantas. 
 
E no sábado é a vez de “Marighella e a batalha das biografias não autorizadas”, com 
Mário Magalhães e Cassiano Arruda. Depois tem “Fala Poeta”, com José Carlos 
Capinan, Gereba Barreto e Abmael. E fechando a quinta edição o debate “A História 
nasce de outra história”, com Nélida Piñon, Woden Madruga e Marize Castro. 
 
Homenagens a Ariano Suassuna 
 
O mestre Ariano Suassuna, que estava entre os nomes confirmados para esta quinta 
edição do FLIPIPA, será homenageado com a apresentação do espetáculo de rua 
“Andarilhos do Coração”.  
Entre as homenagens previstas ao mestre Ariano Suassuna dentro da programação 
da quinta edição do FLIPIPA está a apresentação da Orquestra Sanfônica do Museu 
do Vaqueiro.  
As sanfonas irão homenagear o Movimento Armorial criado por Ariano nos anos 
1970. O repertório incluirá “Romance de Minervina”, “Do Romance ao Martelo”, 
“Romance da Nau Catarineta”, “Ponteiro Acutilado” e “Martelo Agalopado”.  
“As quatro edições anteriores foram exitosas e a quinta anuncia que o Festival 



 

Literário da Pipa é compromisso certo dos amantes da literatura”, festeja o curador 
do Flipipa, Dácio Galvão. Ao fazer um breve balanço das quatro primeiras edições, 
fica fácil entender essa afirmação. 
 
Acesso livre 
 
O evento mantém o acesso livre a toda a programação, pois não há cobrança de 
ingresso nem credenciamento para participar. Aliado a isso o Flipipa se fortalece 
como projeto voltado para melhoria da qualidade de vida da comunidade em que 
atua, através de seu braço educativo a partir das ações pensadas e desenvolvidas 
pela sua curadoria e pelos parceiros como Sesc/Fecomércio, Sebrae e Sesi/Fiern. 
 
O Flipipa  2014 é uma realização do Projeto Nação Potiguar/ Fundação Hélio Galvão 
e Scriptorin Candinha Bezerra. Tem patrocínio da Ecocil, e parceiros Sistema 
Fecomércio/Sesc, Fiern/Sesi, Rede Intertv Cabugi, Sebrae RN, além de apoio cultural 
da Associação de Hotéis e Pousadas da Pipa, Pipa Convention &amp; Visitors Bureau, 
Hotel Ponta do Madeiro, Vitaminas FDC, Tribuna do Norte, Cooperativa Cultural 
Universitária e Mariz Comunicação 
 
SERVIÇO 
 
5º Festival Literário da Pipa – Flipipa 
 
De 7 a 9 de agosto. Realização: Fundação Hélio Galvão 
 
e Projeto Nação Potiguar. 
 
Atualizado em 5 de agosto às 16:55 
 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sesc abre nesta quinta o Flipipa 2014 | Ponto de Vista com Nelson Freire 
 

 
 
 
Posted on 06. Aug, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
Literatura sobre rodas, apresentações teatrais, palestras, oficinas de formação de 
leitores. Com esta intensa programação para crianças e adultos, o Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc, participa pelo 3º ano do Flipipa – Festival Literário da 
Pipa, que acontece de 7 a 9 de agosto, no estacionamento de Pipa. 
 
Uma das atrações da programação é o BiblioSesc, uma unidade móvel de leitura, 
com um acervo de mais de 3 mil títulos para consultas e empréstimos, entre livros, 
revistas, jornais, que atende ao público de todas as faixas etárias. 
 
No campo da dramaturgia teremos a apresentação do espetáculo de rua, dirigido 
por Lindemberg Farias, com o texto de Ariano Suassuna “Torturas de um coração” 
ou “Em boca fechada não entra mosquito”,  escrito em 1951. A encenação mistura 
técnicas circenses, com os atores interpretando seus personagens em cima de 
pernas de pau. A música é interpretada ao vivo com canções especialmente criadas 
para o espetáculo, sob direção musical de Caio Padilha, uma espécie de opereta- 
comédia- popular. 
 
Dentro dos projetos de incentivo à leitura, o Sesc trará autores convidados que por 
meio de palestras irão abordar temas sobre a criação literária e as diversas histórias 
que permeiam o mundo da leitura. 
 
O grupo Sesc Dramaturgia também participa da programação do Sesc na Flipipa, 
através das intervenções poéticas “Poema ao Pé do Ouvido” e Assalto Poético”, 
onde os atores da trupe intervém na cena urbana, oferecendo as pessoas poemas e 



 

crônicas, que podem acontecer, tanto ao pé do ouvido de cada pessoa, como de 
assalto, fazendo grande estardalhaço e chamando a atenção dos passantes. 
 
O público também poderá participar das oficinas de formação guia de leitura para 
mediadores, com o professor e livreiro Gelson Bini. O objetivo da atividade é 
fomentar e aprimorar o gosto pela leitura e o conhecimento da literatura em 
mediadores da leitura. 
 
 
Classificação: Positiva 
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.: Sesc RN doa 61 instrumentos musicais a projeto do Governo 
 

 
Projeto RN Vida, que recebe apoio sistemático do Sesc, receberá instrumentos em 
solenidade realizada nesta terça (05), no CAIC de Lagoa Nova 
 
Mais uma ação de fomento ao talento potiguar foi realizada nesta terça-feira (05) 
pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Será feita a entrega simbólica de 61 
instrumentos musicais, além de acessórios para os instrumentos, ao RN Vida, projeto 
do Governo do RN. A solenidade que marca a doação foi às 15h30, no Centro de 
Atenção Integrada à Criança (CAIC), sede do projeto, que fica no bairro Lagoa Nova, 
em Natal.  
A doação dos instrumentos faz parte do apoio sistemático oferecido pelo Sesc RN 
dentro do projeto governamental. Desde 2013, a instituição mantém um profissional 
de educação física, que dá aulas de futsal, vôlei e natação, e dois instrutores 
musicais, os quais, com os instrumentos doados, ministram aulas de iniciação 
musical e de canto entre os jovens. Até dezembro deste ano, o RN Vida conta com a 
parceria do Sesc, apoio este que poderá ser prorrogado. 
 
Além disso, os mais de 400 jovens entre 12 e 15 anos atendidos pelo RN Vida 
recebem semanalmente projetos fixos do Sesc, como o Café Literário, CineSesc, 
Jornada Literária e concertos didáticos do Parcerias Sinfônicas. As duas mesas de 
tênis de mesa e o fardamento dos alunos também foram doados pelo Sesc. Na 
solenidade de entrega dos instrumentos musicais, será lançado ainda o CD “A Vida 
Vale Mais”, do projeto RN Vida, cuja tiragem de 300 exemplares também só foi 
possível graças ao Sesc. Mais de R$ 193 mil são investidos anualmente pela 
instituição no projeto. 
 
Sobre o RN Vida 
 



 

O RN Vida se baseia em quatro pilares de atuação: prevenção, tratamento, 
reinserção social do usuário e repressão ao tráfico. 
 
Uma das metas do RN Vida é a educação de jovens para uma vida saudável, evitando 
o acesso às drogas por meio da oferta maior de atividades culturais e esportivas. O 
programa também terá como um dos eixos a qualificação e reinserção profissional 
através do programa Mão Amiga. 
 
Para saber mais sobre o projeto, acesse http://www.rn.gov.br/. 
 
Serviço:  
O quê? Sesc RN doa 61 instrumentos musicais e acessórios ao projeto RN Vida  
Quando? 05/08, às 15h30  
Onde? Sede do RN Vida (CAIC de Lagoa Nova, em Natal) 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG  LEONARDO SODRÉ          DATA: 06.08.14              
 
.: Sesc RN apoia Festival de Serra de São Bento 
 

 
 
 
Instituição promove apresentação da banda Perfume de Gardênia e de duas 
atrações da cidade. Festival acontece de 07 a 10 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, apoia de forma inédita o 7º Festival 
Cultural e Gastronômico de Serra de São Bento. O evento acontece de 07 a 10 em 
Serra de São Bento, distante 110 km de Natal. A instituição levará uma das grandes 
atrações do evento, a banda Perfume de Gardênia, cuja apresentação acontece na 
sexta-feira (08), às 23h. Além disso, chancela a apresentação de mais duas atrações 
locais.  
Gastronomia, música, poesia e arte integram o Festival. Dentre as atrações musicais, 
estão Jorge de Altinho, Perfume de Gardênia e Luan Forró Estilizado. O evento 
contará ainda com uma palestra de Jussier Ramalho sobre empreendedorismo e 
uma vasta programação cultural, incluindo mostra de artesanato local e degustação 
da culinária da cidade. A programação completa está disponível no site do Festival, o 



 

www.festivalserradesaobento.com.br. 
 
O Sesc RN tem sido atuante em festivais culturais e gastronômicos fora da capital 
potiguar. Por exemplo, apoiou, em 2013, o Festival Gastronômico de Currais Novos e 
o Festival Gastronômico de Pipa, apoio este que se repetirá em 2014. É mais uma 
demonstração da intenção da entidade de descentralizar suas ações, de modo a 
atingir públicos diversos. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc RN leva Perfume de Gardênia ao Festival Gastronômico e Cultural de 
Serra de São Bento  
Quando? 08/08, às 23h  
Período da programação? De 07 a 10/08  
Onde? Serra de São Bento  
Programação completa: www.festivalserradesaobento.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG  LEONARDO SODRÉ          DATA: 06.08.14              
 
.: Sesc apresenta última atração do Sonora Brasil 2014 
 
 

 
 
Projeto traz ao RN o Quinteto Brasília (BSB), composto por músicos que tocam 
instrumentos de sopro. Apresentações acontecem em Natal (07/08) e Cruzeta 
(09/08) 
 
   
Nesta semana, o Sonora Brasil traz ao Rio Grande do Norte a terceira e última 
atração de 2014: o Quinteto Brasília (BSB), formado por músicos que tocam 
instrumentos de sopro. 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. 
O quinteto de sopros se apresenta em Natal dia 07/08, às 20h30, na Escola de 
Música da UFRN, e dia 09/08, às 19h30, na cidade de Cruzeta, com entradas 
gratuitas.  
Este ano, o Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, trouxe ainda ao estado o Duo 
Cancionâncias (RJ) e o Quarteto Belmonte (RJ).  Macaíba, Mossoró, Caicó, Natal e 
Cruzeta foram os municípios a receber os grupos acústicos. 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.  



 

 
Sobre o 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, acesse 
www.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. 
 
Sobre o Quinteto Brasília 
 
Criado em 2000, é um dos principais grupos de câmara da região Centro-Oeste e um 
dos poucos quintetos clássicos de sopros em atividade no país. Atua com 
regularidade nos espaços dedicados à música de concerto, especialmente em Brasília 
e entorno, e tem se dedicado à apresentação de obras de compositores da 
atualidade. Seus integrantes são todos também professores em universidades e/ou 
músicos de orquestra. 
 
Serviço:  
O quê? Sonora Brasil Sesc apresenta Quinteto Brasília (BSB), última atração do 
projeto em 2014  
Quando e onde?  
NATAL  
07/08, às 20h30, na Escola de Música da UFRN  
CRUZETA  
09/08, às 19h30, na Associação Musical e Cultural do Rio Grande do Norte (AMUSIC )  
ENTRADA GRATUITA  
Site do projeto: www.sesc.com.br/sonorabrasil 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG  LEONARDO SODRÉ          DATA: 06.08.14              
 
.: Sesc abre nesta quinta-feira o Flipipa 2014 
 

 
 
 
O BiblioSesc e o espetáculo teatral Andarilhos do Coração abrem a edição 2014 do 
Festival Literário da Pipa 
Literatura sobre rodas, apresentações teatrais, palestras, oficinas de formação de 
leitores. Com esta intensa programação para crianças e adultos, o Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc, participa pelo 3º ano do Flipipa – Festival Literário da 
Pipa, que acontece de 7 a 9 de agosto, no estacionamento de Pipa.  
Uma das atrações da programação é o BiblioSesc, uma unidade móvel de leitura, 
com um acervo de mais de 3 mil títulos para consultas e empréstimos, entre livros, 
revistas, jornais, que atende ao público de todas as faixas etárias.  
 
No campo da dramaturgia teremos a apresentação do espetáculo de rua, dirigido 
por Lindemberg Farias, com o texto de Ariano Suassuna &quot;Torturas de um 
coração” ou “Em boca fechada não entra mosquito&quot;,  escrito em 1951. A 
encenação mistura técnicas circenses, com os atores interpretando seus 
personagens em cima de pernas de pau. A música é interpretada ao vivo com 
canções especialmente criadas para o espetáculo, sob direção musical de Caio 
Padilha, uma espécie de opereta- comédia- popular. 
 
Dentro dos projetos de incentivo à leitura, o Sesc trará autores convidados que por 
meio de palestras irão abordar temas sobre a criação literária e as diversas histórias 



 

que permeiam o mundo da leitura.  
O grupo Sesc Dramaturgia também participa da programação do Sesc na Flipipa, 
através das intervenções poéticas “Poema ao Pé do Ouvido” e Assalto Poético”, 
onde os atores da trupe intervém na cena urbana, oferecendo as pessoas poemas e 
crônicas, que podem acontecer, tanto ao pé do ouvido de cada pessoa, como de 
assalto, fazendo grande estardalhaço e chamando a atenção dos passantes.  
O público também poderá participar das oficinas de formação guia de leitura para 
mediadores, com o professor e livreiro Gelson Bini. O objetivo da atividade é 
fomentar e aprimorar o gosto pela leitura e o conhecimento da literatura em 
mediadores da leitura.  
Na sexta-feira (08/08), 19h, na Tenda Literária, o Sesc através da Revista Palavra 
(publicação institucional de veiculação nacional) traz para o festival, os escritores 
Ricardo Chacal e Alexandre Alves, para um bate-papo sobre literatura e resistência.  
No sábado (09/08), tem contação de histórias com o artista Alvamar Medeiros, que 
apresenta o show inédito Minh’alma e o Verso. O artista compôs músicas para 
poemas de Cecília Meireles, Zila Mamede, Auta de Souza, José de Castro, além dos 
poetas da nova geração, entre eles – Adalberto Quirino e Drika Duarte.  
Serviço:  
O quê? Sesc no Flipipa 2014  
Quando? De 7 a 9/08, com programação pela manhã, tarde, noite.  
Onde?  Estacionamento de Pipa – Praia de Pipa  
Confira a programação completa do Sesc no Flipipa pelo www.sescrn.com.br  
Atividades com acesso gratuito 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 06.08.14              
 
Sesc abre nesta quinta o Flipipa 2014 - Notícias - Cultura - Nominuto.com 

 
 
 
 
Assessoria/SESC  
 
Literatura sobre rodas, apresentações teatrais, palestras, oficinas de formação de 
leitores. Com esta intensa programação para crianças e adultos, o Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc, participa pelo 3º ano do Flipipa – Festival Literário da 
Pipa, que acontece de 7 a 9 de agosto, no estacionamento de Pipa. 
 
Uma das atrações da programação é o BiblioSesc, uma unidade móvel de leitura, 
com um acervo de mais de 3 mil títulos para consultas e empréstimos, entre livros, 
revistas, jornais, que atende ao público de todas as faixas etárias. 
 
No campo da dramaturgia teremos a apresentação do espetáculo de rua, dirigido 
por Lindemberg Farias, com o texto de Ariano Suassuna &quot;Torturas de um 
coração” ou “Em boca fechada não entra mosquito&quot;,  escrito em 1951. A 
encenação mistura técnicas circenses, com os atores interpretando seus 
personagens em cima de pernas de pau. A música é interpretada ao vivo com 
canções especialmente criadas para o espetáculo, sob direção musical de Caio 
Padilha, uma espécie de opereta- comédia- popular. 
 
Dentro dos projetos de incentivo à leitura, o Sesc trará autores convidados que por 
meio de palestras irão abordar temas sobre a criação literária e as diversas histórias 
que permeiam o mundo da leitura. 
 
O grupo Sesc Dramaturgia também participa da programação do Sesc na Flipipa, 
através das intervenções poéticas “Poema ao Pé do Ouvido” e Assalto Poético”, 
onde os atores da trupe intervém na cena urbana, oferecendo as pessoas poemas e 



 

crônicas, que podem acontecer, tanto ao pé do ouvido de cada pessoa, como de 
assalto, fazendo grande estardalhaço e chamando a atenção dos passantes. 
 
O público também poderá participar das oficinas de formação guia de leitura para 
mediadores, com o professor e livreiro Gelson Bini. O objetivo da atividade é 
fomentar e aprimorar o gosto pela leitura e o conhecimento da literatura em 
mediadores da leitura. 
 
Na sexta-feira (8), 19h, na Tenda Literária, o Sesc através da Revista Palavra 
(publicação institucional de veiculação nacional) traz para o festival, os escritores 
Ricardo Chacal e Alexandre Alves, para um bate-papo sobre literatura e resistência. 
 
No sábado (9), tem contação de histórias com o artista Alvamar Medeiros, que 
apresenta o show inédito Minh’alma e o Verso. O artista compôs músicas para 
poemas de Cecília Meireles, Zila Mamede, Auta de Souza, José de Castro, além dos 
poetas da nova geração, entre eles – Adalberto Quirino e Drika Duarte. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG  THAÍSA GALVÃO         DATA: 06.08.14              
 
Com nova roupagem, Festival de Cultura e Gastronomia de Serra de São Bento 
segue até domingo | Thaisa Galvão 
 
 
Começou nesta quarta-feira, no município de Serra de São Bento, mais uma edição 
do Festival de Cultura e Gastronomia. 
 
 Evento que não aconteceu no ano passado e que foi retomado com algumas 
alterações, como explica o prefeito Emanuel Faustino (PSD). 
 
 Thaisa Galvão – O Festival Gastronômico e Cultural será diferente dos outros já 
realizados? 
 
   
 
 Emanuel Faustino - Sim, a edição 2014 vem com um novo formato, buscando 
valorizar e resgatar a cultura e gastronomia do município, já que nos festivais 
anteriores todos os bares e restaurantes eram de outros municípios do Estado. Este 
ano, apenas o Paçoca de Pilão é convidado e os oito restaurantes são locais, com 
treinamento e acompanhamento de Chefs do Senac. 
 
   
 
 Thaisa Galvão - Por que os restaurantes que já participavam do evento ficaram de 
fora? 
 
   
 
 Emanuel Faustino - Como colocado anteriormente, o foco este ano, a prioridade 
total é para os comerciantes e empreendimentos locais. 
 
   
 
 Thaisa Galvão – O que a cozinha local tem como maior atrativo? 
 
   
 
 Emanuel Faustino - Galinha caipira com farofa d’agua, calzone de carne sol, pizza 
serrana, peixe serrano, guiné e vários outros pratos locais. 
 
   
 



 

 Thaisa Galvão - Quais as atrações culturais?  
 
   
 
 Emanuel Faustino - Alto de São Bento, Arte na Serra, Quadrilha Brilho da Serra, 
Grupo Benditas Mãos, além dos shows que compõem a programação festiva. 
 
   
 
 Thaisa Galvão - Você não acha que a aposta nos grandes shows em detrimento da 
gastronomia diversificada, pode transformar o evento em uma maratona de shows e 
afastar o público que sempre prestigiou o evento por causa da boa gastronomia? 
 
   
 
 Emanuel Faustino - Teremos vários shows bons, mas a idéia é agregar um ao outro, 
e assim, todos irão se surpreender com o mix que encontrarão por aqui. 
 
   
 
 Thaisa Galvão - Desfile de moda é novidade? Você não teme ser mal interpretado já 
que a moda que se produz no município é de uma empresa de sua esposa? 
 
   
 
 Emanuel Faustino - O desfile de moda não é novidade, nas edições anteriores 
sempre aconteciam os desfiles das empresas locais, que é um polo que cresce a cada 
ano em nossa cidade e nas cidades vizinhas. Este ano, além dos desfiles das 
empresas locais, incluindo o da empresa Daya de propriedade da minha esposa e 
que sempre esteve presente no festival como patrocinadora, estarão também a 
Marwily (moda feminina), D’Cleas (moda íntima), Clac (moda feminina). Todas as 
empresas locais foram convidadas. Haverá também o desfile das peças produzidas 
pelos alunos e professora do curso de Estilismo PRONATEC/EAJ/UFRN que mostrarão 
o que aprenderam durante um curso de formação inicial. 
 
   
 
 Thaisa Galvão – Serra de São Bento está preparada para hospedar quantos turistas? 
 
   
 
 Emanuel Faustino - Hoje temos 150 leitos, além disso, muitas casas dos moradores 
estão disponíveis para alugar por temporada. 
 



 

   
 
 Veja a programação dos shows que acontecerão até domingo quando se encerra o 
Festival: 
 
   
 
 Quarta-feira 
 
 Dudu Almeida – Ex – Dorgival Dantas 
 
 Quinta-feira 
 
 Naldinho Ribeiro 
 Serestão do Povo com Luiz Almir 
 
 Sexta-feira 
 Perfume de Gardênia 
 Luan Forró Estilizado 
 
 Pegada com Estilo 
 
 Sábado 
 Trio Metal 
 Jorge de Altinho 
 Forró Bom de Verdade 
 
 Domingo 
 Forró Feitiço 
 Socorro Lima – Ex – Cavalo de Pau 
 
   
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL O MOSSOROENSE         DATA: 07.08.14             EDITORIA: CIDADES 
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VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM      DATA: 07.08.14             EDITORIA: ESTADO 
WALDINSON RAMALHO 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 07.08.14              
 
Senac realiza parceria para qualificar vendedores natalenses 
 
Cerca de 30 funcionários das empresas filiadas ao Sindicato do Comércio Varejista e 
de Serviços do RN (Sicomércio) estão sendo capacitados pelo Senac com o curso de 
Negociação em Vendas. Oferecida sem custos aos participantes, a qualificação foi 
viabilizada através do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e teve início no dia 28 de 
julho. 
 
Durante quarenta horas de aulas, os participantes obterão conhecimentos para o 
desenvolvimento de atividades em vendas, a partir de estratégias de 
comercialização e atendimento, bem como de técnicas de negociação. As aulas 
estão sendo ministradas no período noturno, na sede do Sindicado, em Natal. 
 
Atuando com vendas há doze anos, Antônio dos Santos, nunca fez nenhum curso de 
capacitação. “Fui apreendendo na prática e eu espero com esse curso poder 
melhorar ainda mais o atendimento que ofereço aos clientes. Acho que é um 
beneficio para a empresa e para o funcionário”, disse. 
 
Para a vendedora Margarete Carvalho dos Santos, que trabalha há cinco anos na 
Casa do Colegial, a capacitação ajudará a melhorar o desempenho profissional. “Esse 
está sendo o meu primeiro curso na área de vendas e espero que seja bem 
proveitoso. Acho que é uma iniciativa muito bacana, pois eu não poderia pagar. Vou 
me dedicar bastante e acredito que vou ter bons resultados nas vendas”, afirmou. 
 
O presidente do Sicomércio RN, George Ramalho, destacou a parceria. “Essa parceria 
é uma importante contribuição que o Sistema Fecomércio RN, através do Senac, dá 
ao nosso segmento. Estimulamos a participação dos funcionários, pois sabemos que 
a qualificação atua como um estimulo, além de ser um grande diferencial para um 
bom atendimento à clientela”, afirmou. 
 
Atualizado em 6 de agosto às 14:20 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO CAPOTE       DATA: 07.08.14              
 
Blog do Capote :: Vale a pena ler! 
 
Através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 
promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a turma de alunos de São 
Francisco do Oeste recebeu suas notas e aprovação na conclusão do curso de 
Balconista de Farmácia. 
 
O encerramento do curso ocorreu na última segunda feira (04) quando, na 
oportunidade, o Professor, Nahoto Aquino, realizou a análise da execução do curso; 
dando informações finais sobre o rendimento da turma e o apoio recebido da 
Secretaria Municipal de Assistência Social para que a capacitação possa se tornar 
realidade naquele município. 
 
Segundo a Coordenadora do Pronatec, o município ofertou o curso de balconista de 
farmácia nas dependências da Escola Municipal 07 de Setembro. “Registramos nosso 
agradecimento à direção da escola, que nos cedeu o espaço para execução do curso, 
e ao Senac pela atenção dispensada e qualidade do serviço, como, também, à 
Secretária, Gildete Barreto, por todo o suporte e empenho prestado à nossa equipe, 
afirmou a coordenadora. 
 
Por sua vez, a Secretária Municipal de Assistência Social, Gildete Barreto, destacou o 
trabalho desenvolvido pela equipe do Pronatec/Senac pelo trabalho realizado no 
município e que sua gestão, à frente da referida secretaria, continuará sendo 
pautada por ações como esta que, coroada de êxito, coloca no mercado de trabalho 
pessoas capacitados e que poderão desempenhar de forma profissional sua 
profissão. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/ BLOG E-TURISMO         DATA: 07.08.14              
 
Curso de inglês para bugueiros começa hoje e prossegue até meados do próximo 
ano «  e-Turismo 
 

 
 
 4 de agosto de 2014 por antonioroberto 
 
 
 
Qualificar os bugueiros: necessidade permanente 
 
Começa hoje (04) em Natal a capacitação profissional no ensino de inglês para 
bugueiros. O curso é oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e ao Emprego (Pronatec), na modalidade Pronatec na Empresa. Foi viabilizado pelo 
Ministério do Turismo e é coordenado pela Secretaria de Turismo do Rio Grande do 
Norte. 
 
O curso será ministrado por profissionais do Senac para uma turma de 20 bugueiros. 
Serão 200 horas/aula, distribuídas em três aulas por semana, cada uma com duração 
de duas horas. Por cada hora o aluno recebe o valor simbólico de R$ 2, totalizando 
R$ 400 ao fim do curso. 
 
As aulas de inglês prosseguem até meados de 2015. Todo o material é fornecido 
pelo Ministério do Turismo e repassado pelo Senac. O espaço para as aulas foi 
cedido pela Secretaria de Turismo de Natal. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 06.08.14              
 
Senac realiza parceria para qualificar vendedores natalenses 
 
 
Cerca de 30 funcionários das empresas filiadas ao Sindicato do Comércio Varejista e 
de Serviços do RN (Sicomércio) estão sendo capacitados pelo Senac com o curso de 
Negociação em Vendas. Oferecida sem custos aos participantes, a qualificação foi 
viabilizada através do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e teve início no dia 28 de 
julho. 
 
Durante quarenta horas de aulas, os participantes obterão conhecimentos para o 
desenvolvimento de atividades em vendas, a partir de estratégias de 
comercialização e atendimento, bem como de técnicas de negociação. As aulas 
estão sendo ministradas no período noturno, na sede do Sindicado, em Natal. 
 
Atuando com vendas há doze anos, Antônio dos Santos, nunca fez nenhum curso de 
capacitação. “Fui apreendendo na prática e eu espero com esse curso poder 
melhorar ainda mais o atendimento que ofereço aos clientes. Acho que é um 
beneficio para a empresa e para o funcionário”, disse. 
 
Para a vendedora Margarete Carvalho dos Santos, que trabalha há cinco anos na 
Casa do Colegial, a capacitação ajudará a melhorar o desempenho profissional. “Esse 
está sendo o meu primeiro curso na área de vendas e espero que seja bem 
proveitoso. Acho que é uma iniciativa muito bacana, pois eu não poderia pagar. Vou 
me dedicar bastante e acredito que vou ter bons resultados nas vendas”, afirmou. 
 
O presidente do Sicomércio RN, George Ramalho, destacou a parceria. “Essa parceria 
é uma importante contribuição que o Sistema Fecomércio RN, através do Senac, dá 
ao nosso segmento. Estimulamos a participação dos funcionários, pois sabemos que 
a qualificação atua como um estimulo, além de ser um grande diferencial para um 
bom atendimento à clientela”, afirmou. 
 
Atualizado em 6 de agosto às 14:20 
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