
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: SITE RODRIGO LOUREIRO     DATA: 11.08.14              
 
MARCELO QUEIROZ RECEBE O TÍTULO DE CIDADÃO MOSSOROENSE 

 Seg, 11 de Agosto de 2014 07:19 

 

Na última quinta-feira o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, 

esteve na Câmara de Mossoró, para ser o primeiro palestrante do projeto "Câmara 
Empreendedora". Depos de sua paletras, o presidente foi agraciado com o título de 

Cidadão Mossoroense. O projeto em tem como objetivo apresentar casos bem 
sucedidos para os jovens de Mossoró, para que assim se sintam motivados e tentem 

ter seu próprio negócio.  

 
Classificação: Positiva 
 

http://www.rodrigoloureiro.com.br/novo/coluna/5440-marcelo-queiroz-recebe-o-titulo-de-cidadao-mossoroense-


 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE   DATA: 12.08.14             EDITORIA: GERAIS 

 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE   DATA: 12.08.14             EDITORIA: CIDADES 

  
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE   DATA: 12.08.14             EDITORIA: SOCIAIS  

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE   DATA: 12.08.14             EDITORIA: NOTAS DA 
REDAÇÃO 

  
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO PC     DATA: 11.08.14              
Sesc abre inscrições para cursos gratuitos em setembro 
 
Cursos do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) oferece 260 vagas 
em 03 cidades 
 
O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sistema Fecomércio, realizado 
através do Sesc, oferece vagas para cursos gratuitos em setembro, para Natal, 
Mossoró e Caicó. O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc 
RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Serão oferecidas 260 vagas para os cursos de corte e costura para iniciantes, 
utilidades com reciclagem, carteiras femininas, kit festa, caricaturas em papel 
machê, tapetes decorados, bolsas customizadas, sandálias artesanais, gestão 
administrativa, contabilidade para não contadores, informática básica com internet, 
marketing e vendas e gestão financeira. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 25 a 28/08 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados será divulgada no dia 29/08 pelo site do Sesc RN, e as aulas têm início a 
partir do dia 01/09. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de 
escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física 
ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM) 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de setembro 
 
Quando? 11 a 22/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
 
Onde?Sesc Centro: Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta 



 

 
Sesc Mossoró: Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova BetâniaSesc Seridó: Rua 
Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 12.08.14             EDITORIA: CULTURA  

 



 

  
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE   DATA: 11.08.14              
Sesc/RN abre inscrições para cursos gratuitos de setembro 
 
O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sistema Fecomércio, realizado 
através do Sesc, oferece vagas para cursos gratuitos em setembro, para Natal, 
Mossoró e Caicó. O edital com todas as informações está disponível aqui no site do 
Sesc RN. 
 
Serão oferecidas 260 vagas para os cursos de corte e costura para iniciantes, 
utilidades com reciclagem, carteiras femininas, kit festa, caricaturas em papel 
machê, tapetes decorados, bolsas customizadas, sandálias artesanais, gestão 
administrativa, contabilidade para não contadores, informática básica com internet, 
marketing e vendas e gestão financeira. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 25 a 28/08 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados será divulgada no dia 29/08 pelo site do Sesc RN, e as aulas têm início a 
partir do dia 01/09. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de 
escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física 
ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. 
 
Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo cursos preparatórios para o 
ENEM). 
 
Sesc Centro: Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta 
 
Sesc Mossoró: Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia 
 
Sesc Seridó: Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR   DATA: 11.08.14              
Sesc abre inscrições para cursos gratuitos em setembro - Portal No Ar 
 
O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sistema Fecomércio, realizado 
através do Sesc, oferece vagas para cursos gratuitos em setembro, para Natal, 
Mossoró e Caicó. O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc 
RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Serão oferecidas 260 vagas para os cursos de corte e costura para iniciantes, 
utilidades com reciclagem, carteiras femininas, kit festa, caricaturas em papel 
machê, tapetes decorados, bolsas customizadas, sandálias artesanais, gestão 
administrativa, contabilidade para não contadores, informática básica com internet, 
marketing e vendas e gestão financeira. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 25 a 28/08 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados será divulgada no dia 29/08 pelo site do Sesc RN, e as aulas têm início a 
partir do dia 01/09. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de 
escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física 
ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM) 
 
Serviço:  
O quê? Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de setembro  
Quando? 11 a 22/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h  
Onde?  
Sesc Centro: Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta  
Sesc Mossoró: Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia  
Sesc Seridó: Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem 
Atualizado em 11 de agosto às 14:12 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL G1   DATA: 11.08.14              
G1 - Sesc oferece 260 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos no RN - notícias 
em Rio Grande do Norte 
 

 
 
Sesc oferece 260 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos no RN  
 Vagas são para Natal, Mossoró e Caicó.Inscrições podem ser feitas de 11 a 22 de 
agosto.  
 
 O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sistema Fecomércio, realizado 
através do Sesc, oferece 260 vagas para cursos gratuitos que terão início em 
setembro. As vagas são para Natal, Mossoró e Caicó e as inscrições podem ser feitas 
até 22 de agosto. O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc 
RN. 
 
 Os cursos oferecidos são de corte e costura para iniciantes, utilidades com 
reciclagem, carteiras femininas, kit festa, caricaturas em papel machê, tapetes 
decorados, bolsas customizadas, sandálias artesanais, gestão administrativa, 
contabilidade para não contadores, informática básica com internet, marketing e 
vendas e gestão financeira. 
 
 Sobre as inscrições  
 Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 25 a 28 de 
agosto e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista 
com os aprovados será divulgada no dia 29 pelo site do Sesc RN, e as aulas têm início 
a partir do dia 1º de setembro. 
 
 Serviço  
 O quê? Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de setembro  
 Quando? 11 a 22/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h  
 Onde?  
 Sesc Centro: Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta  
 Sesc Mossoró: Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia  



 

 Sesc Seridó: Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG RANNIER LIRA    DATA: 11.08.14              
Sesc oferece 260 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos no RN 
 

 
 
O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sistema Fecomércio, realizado 
através do Sesc, oferece 260 vagas para cursos gratuitos que terão início em 
setembro. As vagas são para Natal, Mossoró e Caicó e as inscrições podem ser feitas 
até 22 de agosto. O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc 
RN. 
 
Os cursos oferecidos são de corte e costura para iniciantes, utilidades com 
reciclagem, carteiras femininas, kit festa, caricaturas em papel machê, tapetes 
decorados, bolsas customizadas, sandálias artesanais, gestão administrativa, 
contabilidade para não contadores, informática básica com internet, marketing e 
vendas e gestão financeira. 
 
Sobre as inscrições Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que 
acontece de 25 a 28 de agosto e leva em consideração as informações prestadas no 
ato da inscrição. A lista com os aprovados será divulgada no dia 29 pelo site do Sesc 
RN, e as aulas têm início a partir do dia 1º de setembro. 
 
Serviço O quê? Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de setembro Quando? 
11 a 22/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h Onde? Sesc Centro: Rua Cel. Bezerra, 33, 
Cidade Alta Sesc Mossoró: Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia Sesc Seridó: 
Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem. 
 
Fonte: G1 
 
Did you like this article? Share it with your friends! 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES   DATA: 11.08.14              
Sesc abre inscrições para cursos gratuitos em setembro - Blog do Robson Pires 
  
ás 12:37 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Sesc abre inscrições para cursos gratuitos em setembro  
 
O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sistema Fecomércio, realizado 
através do Sesc, oferece vagas para cursos gratuitos em setembro, para Natal, 
Mossoró e Caicó. O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc 
RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Serão oferecidas 260 vagas para os cursos de corte e costura para iniciantes, 
utilidades com reciclagem, carteiras femininas, kit festa, caricaturas em papel 
machê, tapetes decorados, bolsas customizadas, sandálias artesanais, gestão 
administrativa, contabilidade para não contadores, informática básica com internet, 
marketing e vendas e gestão 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTAONLINE  DATA: 11.08.14              
 
Sesc oferece 260 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos no RN | Ponto de 
Vista com Nelson Freire 
 
 

 
 
Posted on 11. Aug, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sistema Fecomércio, realizado 
através do Sesc, oferece 260 vagas para cursos gratuitos que terão início em 
setembro. As vagas são para Natal, Mossoró e Caicó e as inscrições podem ser feitas 
até 22 de agosto. O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc 
RN. 
 
Os cursos oferecidos são de corte e costura para iniciantes, utilidades com 
reciclagem, carteiras femininas, kit festa, caricaturas em papel machê, tapetes 
decorados, bolsas customizadas, sandálias artesanais, gestão administrativa, 
contabilidade para não contadores, informática básica com internet, marketing e 
vendas e gestão financeira. 
 
Sobre as inscrições  
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 25 a 28 de 
agosto e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista 
com os aprovados será divulgada no dia 29 pelo site do Sesc RN, e as aulas têm início 
a partir do dia 1º de setembro. 
 
Serviço  
O quê? Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de setembro  
Quando? 11 a 22/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h  
Onde?  
Sesc Centro: Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta  
Sesc Mossoró: Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia  



 

Sesc Seridó: Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM   DATA: 11.08.14              
Sesc abre inscrições para cursos gratuitos em setembro - Notícias - Cidades - 
Nominuto.com 
 
O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sistema Fecomércio, realizado 
através do Sesc, oferece vagas para cursos gratuitos em setembro, para Natal, 
Mossoró e Caicó. O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc, 
o www.sescrn.com.br. 
 
Serão oferecidas 260 vagas para os cursos de corte e costura para iniciantes, 
utilidades com reciclagem, carteiras femininas, kit festa, caricaturas em papel 
machê, tapetes decorados, bolsas customizadas, sandálias artesanais, gestão 
administrativa, contabilidade para não contadores, informática básica com internet, 
marketing e vendas e gestão financeira. 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 25 a 28 
deste mês e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A 
lista com os aprovados será divulgada no dia 29 pelo site do Sesc , e as aulas têm 
início a partir do dia 1 de setembro. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de 
escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física 
ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NATAL PRESS   DATA: 11.08.14              
Encontro de Dança apresenta dois grandes espetáculos gratuitos nesta terça-feira 
 
Foto: Lu Barcelos 

 
O Encontro Nacional de Dança Contemporânea apresentará nesta terça-feira (12), 
mais dois espetáculos gratuitos. O primeiro será a partir das 19h, na Casa da Ribeira, 
com a Gesto Cia de Dança (RN) que irá apresentar o espetáculo “A Casa dos 
Caminhos Azuis”. Às 20h30, no Teatro Alberto Maranhão, a Quasar Companhia de 
Dança (GO) apresenta o espetáculo “No Singular”. O Encontro segue com 
apresentações gratuitas até 21 de agosto e toda programação está disponível no site 
www.encontrodedanca.com 
 
O público que for até a Casa da Ribeira vai encontrar um espetáculo de dança, “A 
Casa dos Caminhos Azuis”, criado através de questionamentos dos bailarinos acerca 
de diversos caminhos que cada um busca seguir. Somos muitas vezes a maior 
dificuldade que temos no nosso próprio caminho. Nessa perspectiva objetivamos 
fazer com que o público sinta diversas formas de emoções como: angústias, 
felicidades, tristezas, decepções, ou seja, possíveis conflitos que estamos sujeitos a 
enfrentar no nosso dia a dia. Com direção geral de Hykaroo Mendonça e coreografia 
de Marcelo Pereira, o espetáculo conta com sete bailarinos. 
 
A Quasar trás para Natal um espetáculo que reflete a constante reinvenção da obra 
de Henrique Rodovalho. Nesse 23º trabalho do coreógrafo para a Quasar, ele 
provoca uma reflexão sobre a velocidade e a simultaneidade da informação no 
mundo contemporâneo, explorando o excesso de conteúdos a que somos expostos 
diariamente, e a forma com que cada indivíduo lida com os meios e com as 
mensagens criadas neste universo caótico. O espetáculo propõe um diálogo sobre a 



 

comunicação contemporânea e as interações humanas em um mundo cada vez mais 
ágil e - quem sabe - mais frágil em que a memória humana tem sido esquecida em 
tempos de memória virtual. O uso de quadros rápidos é resgatado pela companhia 
nesta obra, somada pelo figurino caleidoscópico de Cássio Brasil. A parte mais 
inusitada da obra é o contato prévio com o público. Um vídeo com o passo-a-passo 
de uma coreografia é postado no You Tube, gerando grande expectativa do público, 
que se empenha em aprender a coreografia. Interativamente, no dia da 
apresentação, o grupo os convida para que subam ao palco e dancem com a 
companhia. Em algumas ocasiões, um músico local também é convidado para o 
espetáculo, em que os corpos de 10 bailarinos surgem e, mesmo múltiplos, todos 
continuam singulares. No Singular é uma coprodução entre Quasar Produções e 
Plataforma Internacional Estado da Dança / Secretaria de Estado da Cultura de São 
Paulo. A Quasar Cia. De Dança é patrocinada pela Petrobras. 
 
Através da Lei de Incentivo à Cultura e Programa O Boticário na Dança e a RENDA - 
Rede Nordeste de Dança, o Encontro Nacional de Dança Contemporânea acontece 
no Estado também graças ao patrocínio da COSERN/Grupo Neoenergia e Unimed 
Natal, através do incentivo da Lei Câmara Cascudo e do Programa Djalma Maranhão, 
contando ainda com os investidores Rifóles Praia Hotel e Resort, Pontalmar Praia 
Hotel, além das instituições FUNARTE, SESC, Prefeitura de Mossoró, Caicó, São 
Gonçalo do Amarante e Tibau do Sul. 
 
A programação completa de oficinas e espetáculos é gratuito ou mediante a doação 
de alimentos não perecíveis ou um livro, destinados ao projeto Mesa Brasil SESC e 
um projeto patrocinado pela Unimed Natal, respectivamente.  
 
Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 02 horas antes do dia de 
cada apresentação. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIAS    DATA: 11.08.14              
Estão abertas as inscrições para oficinas e workshops do Fest Bossa & Jazz 
 

 
O Fest Bossa &amp; Jazz, que acontecerá de 21 a 24 de agosto, está com inscrições 
abertas para oficinas e workshops. Serão, no total, três oficinas sócio ambientais, 
quatro workshops musicais e uma palestra de meio ambiente. O festival tem 
parceria do Sistema Fercomércio, através do SESC RN. 
 
Os workshops musicais serão com o baterista potiguar Rogério Pitomba, o 
trompetista norte americano Mark Rapp, o violonista brasiliense Lula Galvão e o 
guitarrista norte americano Eric Gales. Os três primeiros ocorrerão na Praia da Pipa 
ao longo do evento e, o último, acontece no dia 25 de agosto, após o festival, no 
auditório do SESC/RN, em Cidade Alta. 
 
A oficina SESC RN Música &amp; Sustentabilidade, ministrada pelo músico e arte 
educador pernambucano, Tony Santos, ocorrerá em Natal, no dia 20 deste mês, das 
8h às 12h e da 14h às 17h, no SESC Centro. E em Pipa, do dia 21 a 23 de agosto, no 
Shopping Vila Mangueira, de 10h às 12h. Os alunos selecionados nessas oficinas se 
apresentarão no palco Manoca Barreto, na tarde do último dia do festival. 
 
“SESC RN Música &amp; Sustentabilidade”, já vem acontecendo nas escolas públicas 
e particulares de Tibau do Sul e Pipa, em formato mais extenso, desde o meio de 
julho e continua até o período do festival. 
 
Um grande número de jovens e crianças aprende a importância da reciclagem, ao 



 

criarem e tocarem instrumentos feitos a partir de matérias primas recicladas. Ao 
mesmo tempo, tomam contato com as raízes da música percussiva brasileira e sua 
origem no continente africano. 
 
Também com foco na comunidade, principalmente em jovens e crianças, o festival 
promoverá uma palestra com os responsáveis pelo Santuário Ecológico e pelo 
projeto TAMAR. 
 
Informações: 
 
Oficina Sesc RN Música &amp; Sustentabilidade  
Data: 21 a 23 de agosto (quinta à sábado)  
Hora: 10h  
Local: Shopping Vila Mangueira, na Praia de Pipa.  
Número de vagas: 30 
 
Bateria com Rogério Pitomba  
Data: 22.08 (sexta-feira)  
Hora: 14h  
Local: Shopping Vila Mangueira, na Praia de Pipa.  
Número de vagas: 25 
 
Trompete com Mark Rapp  
Data: 23.08 (sábado)  
Hora: 14h  
Local: Shopping Vila Mangueira, na Praia de Pipa.  
Número de vagas: 25 
 
Violão com Lula Galvão  
Data: 24.08 (domingo)  
Hora: 12h  
Local: Hotel Pipa Atlântico  
Número de vagas: 25 
 
Guitarra com Eric Gales  
Data: 25.08 (segunda-feira)  
Hora: 18h  
Local: Auditório do SESC Centro – Natal  
Número de vagas: 30 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 12.08.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE REVISTA DEGUSTE   DATA: 11.08.14              

Notícia - Oitavo Festival Gastronômico e Cultural de Serra de São Bento reúne 

cerca de 30 mil pessoas - Deguste  

Fotos: Rogério Vital / 

Deguste

 
A oitava edição do Festival Gastronômico e Cultural de Serra de São Bento foi 

considerado um sucesso para os organizadores e os participantes. O evento, 
realizado de 6 a 10 deste mês de agosto, reuniu aproximadamente 30 mil pessoas, 

entre moradores daquela região e turistas de várias cidades potiguares e de outros 
Estados. 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/78068224
http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/78068224


 

 

O Festival de Serra de São Bento é um dos mais tradicionais do Rio Grande do Norte 

e, neste ano, a Prefeitura da cidade contou com apoio do Senac. O prefeito Emanuel 
Faustino, em conversa com a Revista Deguste, destacou a importância da parceria, 

bem como a aplicação do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego). 



 

 

“Como gestor, estou muito feliz por ver em Serra de São Bento pessoas capazes de 

fazer diferente. Com o Pronatec, temos trazido profissionais de outros Estados para 
estimular e capacitar em vários setores e muitos desses conhecimentos foram 

aplicados no Festival Gastronômico e Cultural, inclusive, com a mão de obra dos 
restaurantes locais”, afirma o prefeito Emanuel Faustino. 



 

 A prefeitura de Serra de São Bento contou também com a capacitação do Senac, 

que ofereceu, por exemplo, treinamentos  nas  áreas  de Manipulação Segura de 
Alimentos e Apresentação e Montagem de Pratos. Todos de maneira gratuita. No 

total, de acordo com a organização, nove restaurantes participaram do Festival. O 
prefeito Emanuel ressalta ainda que todos trabalharam com pessoas da própria 

cidade. 



 

 Diel Figueiredo, chef de cozinha e um dos coordenadores do evento, ressalta que 

essa valorização dos moradores estimula a receptividade e, principalmente, fazem 
com que eles despertem ainda mais o interesse em apresentar seus produtos para 

os visitantes. A maioria dos restaurantes serviram pratos com itens da cozinha da 
região. 



 

 

 “É um desafio montar um festival dessa magnitude, reunindo aproximadamente 30 

mil pessoas nos quatro dias de evento. E, além disso, temos que destacar o trabalho 
pioneiro de conscientizar os pequenos restaurantes de uma pequena cidade a 

participarem de um festival, mas, felizmente, eles acreditaram e entenderam a ideia 
e, por isso, o evento foi um sucesso”, disse Diel Figueiredo. 



 

 

 O 8º Festival Gastronômico e Cultural de Serra de São Bento tem como diferencial o 
clima frio serrano e, por isso, é um grande estimulador da gastronomia e da 

enologia. Durante os quatro dias, os participantes lotaram o centro da cidade, 
sempre degustando uma boa taça de vinho acompanhada dos pratos de 

restaurantes como Sabores Bistrô, de Natal, Paçoca de Pilão, de Pirangi, e o Galinha 
da Serra, um dos mais conhecidos da região de Serra de São Bento. 



 

 

 

A empresária e chef Adalva Rodrigues, do Paçoca de Pilão, ressalta que faz questão 
de participar com o restaurante dos festivais e vai pessoalmente acompanhar todos. 

“Serra de São Bento está de parabéns mais uma vez por realizar uma festa tão 
bonita”, disse. 



 

 

 

O evento ainda oferece atrações artísticas, com apresentações culturais locais e, 
atrações nacionais, como os forrozeiros Jorge de Altinho e Luan Estilizado, e ainda 

bandas como Perfume de Gardênia. O Festival também teve desfiles de moda, shows 
de calouros, gincanas, recitais e, no domingo (11), a tradicional Cavalgada, um dos 

fortes atrativos do evento. 



 

 

 “As pessoas gostam do clima maravilhoso de Serra de São Bento e das belezas 

naturais que Deus nos deu. Então, só temos a agradecer a todos os colaboradores e 
apoiadores desse projeto, com a certeza de que ele irá continuar cada vez mais 

forte”, finalizou o prefeito Emanuel Faustino. 



 

 
Classificação: Positiva 
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