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VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 13.08.14              
Presidente da Fecomércio afirma que Eduardo Campos tinha "grandes ideias" - 
Portal No Ar 
 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, se 
manifestou sobre a morte do candidato à Presidência da República pelo PSB, 
Eduardo Campos. Para Marcelo, a morte de Campos foi “trágica”. O ex-governador 
de Pernambuco morreu em um acidente aéreo em Santos no início da manhã desta 
quarta-feira (13). 
 
“Eduardo Campos era um homem com grandes ideias e que ostentava um currículo 
respeitável como político e administrador público. Sua inteligência e lucidez de 
raciocínio farão grande falta ao cenário nacional. Sua ausência deixará menos ricos 
os debates em torno do futuro deste país, um tema que tanta relevância tem para 
todos nós, brasileiros. Que Deus conforte sua família”, afirmou Queiroz. 
 
Atualizado em 13 de agosto às 19:07 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG THAÍSA GALVÃO         DATA: 13.08.14              
O pesar de aliados e amigos pela morte do presidenciável do Nordeste | Thaisa 
Galvão 
 
 
HENRIQUE ALVES (PMDB)  
“Com extremo choque, profundo pesar e imensa consternação recebi a informação 
da morte de Eduardo Campos. Fomos colegas na Câmara por três mandatos e afirmo 
que Eduardo foi um homem público digno, que honrou o estado de Pernambuco, o 
Nordeste e o Brasil. 
 
Minhas condolências à família e ao povo brasileiro, que lamentam a perda de um 
homem tão jovem, em seu auge político e com tantos sonhos para a vida. Sua morte 
deixa uma lacuna irreparável. Somente Deus para confortar os familiares e amigos 
neste momento de insuportável dor.” 
 
Henrique Eduardo Alves 
 
Presidente da Câmara dos Deputados 
 
* 
 
GOVERNADORA ROSALBA CIARLINI 
 
Ainda tomada de perplexidade com a notícia da morte do ex-Governador e 
candidato à Presidência da República Eduardo Campos, venho à público externar 
minha mais profunda dor por fato tão trágico e manifestar minha solidariedade e do 
povo potiguar aos familiares de Campos, especialmente à esposa Renata e à mãe 
Ana Arraes – com quem estive na manhã de hoje no Tribunal de Contas da União, 
em Brasília – ao povo pernambucano e a todos os admiradores desse jovem político 
que o Brasil perdeu tão inesperadamente na tarde desta quarta-feira. 
 
Por diversas ocasiões, estivemos juntos em lutas comuns em prol do nosso 
Nordeste, especialmente no fortalecimento de ações no combate aos efeitos da 
seca. O Governador Eduardo Campos deixa marcas de trabalho, realização, 
competência e de ações sempre em busca de justiça social por meio do 
desenvolvimento da educação para combater as desigualdades sociais no seu 
Pernambuco e manifestava o desejo de fazer o mesmo em todo Brasil. 
 
Neste momento de dor, unimos nossos pensamentos e orações pedindo a Deus que 
fortaleça e console parentes, amigos e admiradores. O exemplo de luta de Eduardo 
Campos não será esquecido. Ontem, ao encerrar uma entrevista, ele disse:”Não 
desistam do Brasil!”. Com essa frase, ele sintetizou o amor ao Brasil e a crença no 
povo brasileiro. 



 

 
Descanse em paz, Eduardo! 
 
Rosalba Ciarlini  
Governadora do RN 
 
* 
 
ROBINSON FARIA (PSD) 
 
O Brasil assiste perplexo a trágica noticia do acidente que vitimou Eduardo Campos. 
Uma perda lamentável para o País e para os brasileiros. 
 
Eduardo Campos foi fundamental para a construção das lutas coletivas pelo 
Nordeste, como a integração do São Francisco, além de ter colocado o seu estado, 
Pernambuco, nos rumos do desenvolvimento econômico e social. 
 
A sua conduta inovadora e de diálogo com a sociedade permanecerão na memória 
de todos nós como uma das grandes marcas de um político que com ousadia, 
motivação e determinação lutou pela construção de um País melhor e mais justo 
para os brasileiros. 
 
Em nome de todos os que compõem a coligação Liderados pelo Povo, expresso 
nosso pesar aos familiares, eleitores e amigos deste pernambucano que tanto 
orgulhou o seu povo. Ficará na nossa memória com o seu ensinamento: “Não vamos 
desistir do Brasil”. 
 
Robinson Faria  
Candidato ao Governo do Rio Grande do Norte 
 
* 
 
SENADOR JOSÉ AGRIPINO (DEM) 
 
“Em uma hora como esta é até difícil falar. O Brasil vive um momento de 
estupefação pela perda do homem público que foi Eduardo Campos, uma grande 
liderança política do Nordeste. Lamentamos profundamente a perda irreparável 
para família e para os brasileiros. Nossa solidariedade aos familiares e amigos de 
todos aqueles que o acompanhavam no voo. A agenda do candidato à Presidência da 
República pelo PSDB, Aécio Neves, prevista para hoje, no Rio Grande do Norte e na 
Paraíba, foi cancelada. Embarcamos no início da tarde para São Paulo, onde 
poderemos acompanhar de perto os desdobramentos desse fatídico acidente”. 
 
Senador José Agripino – Presidente nacional do Democratas  



 

 
* PSB DE MOSSORÓ 
 
É com profundo pesar e estarrecimento que todos os que fazem o PSB de Mossoró 
acompanham a trágica notícia do acidente aéreo que vitimou nosso amigo e líder 
Eduardo Campos. 
 
O Brasil perde um homem que carregava o sonho de transformar a vida das pessoas. 
Com garra, ele foi construindo espaços e agregando companheiros, com sua postura 
conciliadora de diálogo, entusiasmo e inovação. 
 
Em nome do PSB de Mossoró, fica nossa solidariedade aos familiares de Eduardo 
Campos e de todas as vítimas do acidente, assim como aos eleitores, aos militantes e 
aos que, como nós, também acreditam na “coragem para mudar”. 
 
Eduardo Campos morre, mas deixa viva entre nós a esperança de que “não vamos 
desistir do Brasil”. Não perdemos apenas um candidato, mas um amigo, um líder. 
 
Fica assim, por três dias, suspensa toda a atividade partidária do PSB em Mossoró. 
 
Lahyre Rosado Neto 
 
Presidente PSB Mossoró 
 
* VEREADORA JÚLIA ARRUDA (PSB) – que Eduardo Campos convidou para ser 
candidata à deputada federal. 
 
É difícil encontrar palavras que expliquem o que sentimos neste momento de 
extrema tristeza e perplexidade. 
 
O Brasil perde hoje um cidadão exemplar, um líder nato, um amigo generoso e um 
pai e marido exemplar. Eduardo Campos, presidente do meu partido e uma das 
minhas referências políticas, nos deu adeus de maneira trágica, abalando nossa 
esperança e nossos planos para o futuro. 
 
Externo aqui meu mais profundo sentimento de pesar e me somo a milhões de 
brasileiros numa corrente de oração por Renata, sua esposa, e Eduarda, João, Pedro, 
José e Miguel, seus filhos. Solidarizo-me também com as famílias de Pedrinho 
Valadares, seu assessor político, de Carlos Percol, assessor de imprensa, e de todas 
as outras vítimas envolvidas nesse acidente. 
 
Que Deus conforte seus corações e dê forças para transformar toda a dor desta 
perda irreparável em fé e força para continuar lutando. 
 



 

Júlia Arruda  
Vereadora de Natal pelo PSB 
 
* 
 
FECOMÉRCIO 
 
Eduardo Campos era um homem com grandes ideias e que ostentava um currículo 
respeitável como político e administrador público. Sua inteligência e lucidez de 
raciocínio farão grande falta ao cenário nacional. Sua ausência deixará menos ricos 
os debates em torno do futuro deste país, um tema que tanta relevância tem para 
todos nós, brasileiros. Que Deus conforte sua família”.  
Marcelo Queiroz  
Presidente 
 
* 
 
DEPUTADO JOÃO MAIA  
Profundamente triste e abalado com a morte do amigo Eduardo Campos. Que Deus 
possa confortar toda sua família neste momento de muita dor. Aos amigos e aliados 
do PSB, partido que Eduardo soube conduzir com muita competência, estamos 
unidos em oração.  
João Maia  
Presidente do PR-RN 
 
* 
 
DEPUTADAS SANDRA ROSADO E LARISSA ROSADO (PSB) 
 
É com profundo pesar que manifestamos nossa dor pelo falecimento do amigo e 
líder Eduardo Campos, candidato a presidente da República. Irmanamo-nos à 
comoção nacional pela perda irreparável para o Brasil de um dos mais qualificados 
quadros políticos do país. 
 
Eduardo Campos nos deixa o legado de eficiência administrativa e honestidade, 
qualidades herdadas do avô Miguel Arraes, comprovadas em sua vitoriosa carreira 
política e sintetizadas na gestão à frente do Governo de Pernambuco. 
 
Apesar de consternadas com a tragédia, deixamos reafirmado nosso compromisso 
de continuar empunhando a bandeira de Eduardo Campos em defesa da justiça 
social e da política de princípios, ao mesmo tempo em que nos solidarizamos à 
família, demais amigos e correligionários pela perda tão dolorosa. 
 
Eduardo Campos ficará eternizado com sua imagem de homem de bem, obstinado, 



 

talentoso e competente. O amigo de todas as horas. 
 
Pelos próximos três dias, ficam suspensas as nossas atividades políticas. Pedimos a 
compreensão de todos. Nesse período, estaremos em Recife (PE), abraçando sua 
mãe e nossa amiga, Ana Arraes, seu irmão Antônio, sua grande companheira Renata 
e seus cinco filhos, durante o adeus a esse grande amigo que a política nos deu. 
 
Sandra Rosado  
Deputada federal 
 
Larissa Rosado  
Deputada estadual 
 
* 
 
ROGÉRIO MARINHO (PSDB)  
Neste momento de dor e tristeza, nós que fazemos o PSDB no Rio Grande do Norte 
nos solidarizamos com a família de Eduardo Campos. Eu tive o privilégio de conhece-
lo pessoalmente, a sua mãe, Ana Arraes, sua mulher, seu avô, Miguel Arraes, seus 
filhos. Um político brilhante, um líder da nova geração, que havia feito um governo 
em Pernambuco que servia de referência para o país. É uma perda inestimável para 
o Brasil. Nosso abraço e solidariedade a todos os amigos, familiares e 
correligionários do PSB. A política, neste momento, fica em segundo plano. 
 
Rogério Marinho  
Presidente de honra do PSDB-RN  
* 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL  
É com imensa tristeza e perplexidade que a Câmara Municipal de Natal recebeu a 
notícia, nesta quarta-feira (13), do acidente que vitimou o ex-Governador do Estado 
de Pernambuco e candidato à Presidência da República Eduardo Campos. Trata-se 
de uma perda irreparável para a política do Brasil. 
 
Liderança jovem e promissora, Eduardo Campos deixa como legados o zelo pela 
coisa pública e a luta incansável pela democracia em nosso país. Valores expressados 
em uma de suas célebres frases: “Quero resgatar o bom debate, a utopia, a leveza e 
o respeito da sociedade”. 
 
Portanto, neste momento doloroso, os vereadores da Capital Potiguar manifestam 
profunda consternação e sentidas condolências à família, amigos, correligionários e 
milhões de admiradores deste grande brasileiro. 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG         DATA: 13.08.14              
Band cancela debate com os candidatos ao Governo do RN | Blog do BG 
 
 
Por Diógenes Dantas 
 A direção de jornalismo da Band cancelou o debate com os candidatos ao governo 
em todos os estados. 
A decisão foi tomada após a morte do presidenciável Eduardo Campos (PSB), em 
acidente aéreo na manhã de hoje (13). 
O programa estava marcado para amanhã (14), às 22h30, em todas as praças da 
Band no país. 
Em Natal, o programa seria realizado no Guinza, em parceria com a Fecomércio e 
retransmissão da 96 FM e do portal Nominuto.com. 
A emissora vai marcar nova data para o debate. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS         DATA: 13.08.14              
 
TV Bandeirantes cancela debate com candidatos ao governo do RN após morte de 
Eduardo Campos - Blog do Marcos Dantas 
 
O Portal Nominuto.com informa que a direção de jornalismo da Band cancelou o 
debate com os candidatos ao governo em todos os estados, informou o diretor-geral 
da Band Natal, Augusto Correia Lima. A decisão foi tomada após a morte do 
presidenciável Eduardo Campos (PSB), em acidente aéreo na manhã de hoje (13). 
 
O programa estava marcado para amanhã (14), às 22h30, em todas as praças da 
Band no país. Em Natal, o programa seria realizado no Guinza, em parceria com a 
Fecomércio e retransmissão da 96 FM e do portal Nominuto.com. A emissora vai 
marcar nova data para o debate. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM/BLOG DO DIORGENES         DATA: 13.08.14              
 
Band cancela debate com candidatos ao governo após morte de Eduardo Campos - 
Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 
A direção de jornalismo da Band cancelou o debate com os candidatos ao governo 
em todos os estados, informou o diretor-geral da Band Natal, Augusto Correia Lima. 
 
A decisão foi tomada após a morte do presidenciável Eduardo Campos (PSB), em 
acidente aéreo na manhã de hoje (13). 
 
O programa estava marcado para amanhã (14), às 22h30, em todas as praças da 
Band no país. 
 
Em Natal, o programa seria realizado no Guinza, em parceria com a Fecomércio e 
retransmissão da 96 FM e do portal Nominuto.com. 
 
A emissora vai marcar nova data para o debate. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO ARAFRAN         DATA: 13.08.14              
 
Fecomércio RN e Band Natal promovem debate com governadoráveis nesta quinta  
– Notícias de Macau e Região 
 

 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, em 
parceria com a Band Natal, promove na próxima quinta-feira, 14.08, a partir das 
22h30, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Estado do Estado do 
Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014. O debate acontece no Espaço 
Guinza, será transmitido pela Band Natal e mediado pelo jornalista Diógenes Dantas. 
A plateia será formada exclusivamente por convidados especiais, entre eles 
membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de Sindicatos Filiados à 
Federação, e autoridades. 
 
O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos respondem 
perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos fazem perguntas 
entre si, mediante sorteio; já no terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela 
Fecomércio RN. No quarto bloco, os candidatos respondem a perguntas de 
telespectadores de Natal e do interior do estado. No quinto bloco, os candidatos 
voltam a fazer perguntas uns aos outros, mas desta vez a escolha é livre. Somente o 
candidato que abre a rodada de perguntas será sorteado. E por fim, no sexto bloco, 
será a vez das considerações finais dos candidatos, onde cada um terá o tempo de 
dois minutos. 
 
“Fechamos esta parceria com a Band Natal porque entendemos a importância, para 
todo o Rio Grande do Norte, de se discutir democraticamente os principais 
problemas do nosso estado. Como parceira permanente dos Poderes Públicos, sem 



 

os quais é impossível criar, ampliar ou manter um ambiente salutar ao setor 
produtivo e, consequentemente, à geração de emprego e renda, a Fecomércio RN 
tem total interesse em acompanhar de perto as ideias e propostas dos candidatos ao 
governo, até como forma de contribuir para sua lapidação apresentando 
argumentos e necessidades”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz. 
 
O debate será mediado pelo jornalista Diógenes Dantas e terá retransmissão do 
portal Nominuto.com, da rádio FM 96 e da TV União. Participam os seguintes 
candidatos: Araken Farias (PSL); Henrique Eduardo Alves (PMDB) – Coligação União 
pela Mudança, formada pelo PMDB, PSB, PR, PROS, PSDB, DEM, Solidariedade, PDT, 
PRB, PPS, PHS, PTB, PV, PSC, PSDC, PMN, PRP e PTN; Robinson Faria (PSD) – 
Coligação Liderados pelo Povo, formada pelo PT, PC do B, PT do B, PSD, PP, PEN, 
PRTB, PTC e PPL; Robério Paulino (PSOL) e Simone Dutra (PSTU). 
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO JBELMONT         DATA: 13.08.14              
 
 
Por Diógenes Dantas  
 
A direção de jornalismo da Band cancelou o debate com os candidatos ao governo 
em todos os estados.  
 
A decisão foi tomada após a morte do presidenciável Eduardo Campos (PSB), em 
acidente aéreo na manhã de hoje (13).  
 
O programa estava marcado para amanhã (14), às 22h30, em todas as praças da 
Band no país.  
 
Em Natal, o programa seria realizado no Guinza, em parceria com a Fecomércio e 
retransmissão da 96 FM e do portal Nominuto.com.  
 
A emissora vai marcar nova data para o debate. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 13.08.14              
 
Band cancela debate com os candidatos ao governo - Notícias - Eleições 2014 - 
Nominuto.com 
 
 
 

 
 
A direção de jornalismo da Band cancelou o debate com os candidatos ao governo 
em todos os estados.  
 
A informação é do diretor-geral da Band Natal, Augusto Correia Lima. 
 
A decisão foi tomada após a morte do presidenciável Eduardo Campos (PSB), em 
acidente aéreo na manhã de hoje (13). 
 
O programa estava marcado para amanhã (14), às 22h30, em todas as praças da 
Band no país. 
 
Em Natal, o programa seria realizado no Guinza, em parceria com a Fecomércio e 
retransmissão da 96 FM e do portal Nominuto.com. 
 
A emissora vai marcar nova data para o debate. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ         DATA: 13.08.14              
 
Primeiro debate entre candidatos ao governo do RN, acontece amanhã «  Blog do 
Seridó 
 
Nesta quinta-feira, 14, ocorre o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do 
Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014. O evento está marcado para as 
22h30 e terá transmissão ao vivo da Band Natal e será promovido pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio). 
 
Participam deste primeiro encontro os candidatos Araken Farias (PSL), Henrique 
Eduardo Alves (PMDB), Robinson Faria (PSD), Robério Paulino (PSOL) e Simone Dutra 
(PSTU). 
 
O debate acontece no Espaço Guinza e será mediado pelo jornalista Diógenes 
Dantas. A plateia será formada exclusivamente por convidados especiais, entre eles 
membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de sindicatos filiados à 
Federação e autoridades. 
 
Gostou deste Artigo? Partilhe-o! 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL POTIGUAR NOTÍCIAS         DATA: 13.08.14              
 
Fecomércio intermedia entendimentos para que Delegacia do Turista funcione 
Natal 
 
Para funcionar em período integral, a especializada precisa, entre outras coisas, 
viabilizar o acesso à sua estrutura mesmo após às 22h, quando o shopping fecha 
suas portas. 
 
13 de Agosto de 2014 
 
 Uma reunião no início da tarde desta terça-feira (12) na sede da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN deu o pontapé inicial para os 
entendimentos operacionais que viabilizem o funcionamento da Delegacia 
Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) em período integral. Hoje, a 
unidade – que fica localizada dentro do Praia Shopping, em Ponta Negra – funciona 
apenas das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Para funcionar em período integral, 
a especializada precisa, entre outras coisas, viabilizar o acesso à sua estrutura 
mesmo após às 22h, quando o shopping fecha suas portas. 
 
 &quot;Na semana passada, em uma conversa que tivemos aqui na Fecomércio com 
o secretário de Segurança Pública, General Eliéser Girão, ele nos pediu para 
fazermos esta ponte com o pessoal do Praia Shopping já que, colocar a Deatur para 
funcionar em horário integral, 24 horas por dia, sete dias por semana, é, sem 
dúvidas, um passo importante para dar maior suporte aos nossos visitantes. Fizemos 
um contato com o empresário Edson Matias, presidente do grupo que comanda o 
shopping e ele prontamente nos atendeu, se colocando totalmente à disposição 
para viabilizar a mudança, que é benéfica para todos&quot;, explica o presidente da 
Fecomércio, Marcelo Queiroz. 
 
 O empresário Edson Matias, que esteve na reunião acompanhado da 
superintendente do Praia Shopping, Maria Paula Rabelo, fez questão de abrir o canal 
de diálogo pedido pela Fecomércio. &quot;Temos total interesse em facilitar este 
funcionamento da Deatur no período integral. Só precisamos conversar mais 
detalhadamente para definir questões operacionais, mas é tudo muito fácil de 
acordar. Quero parabenizar a Fecomércio pela iniciativa, que mostra uma 
preocupação direta com a atividade turística, que é um pilar fundamental da nossa 
economia&quot;, disse Matias. 
 
 O delegado-geral de Polícia Civil, Adson Kepler, disse que também serão necessários 
ajustes na disponibilidade de pessoal para viabilizar este funcionamento integral da 
especializada. &quot;Teoricamente, precisaríamos de mais oito policiais para que 
pudéssemos alterar o horário. Vamos conversar em detalhes e ver como isso pode 
ser feito&quot;. 



 

 
 O secretário Eliéser Girão se comprometeu a fazer, junto com a cúpula da Polícia 
Civil, uma espécie de visita técnica ao Praia Shopping, com o intuito de verificar 
detalhes operacionais que tornem possível este novo horário de funcionamento. 
&quot;Este será mais um passo no sentido de aumentar a sensação de segurança e 
amparo aos nossos turistas, com reflexos muito positivos na imagem do estado e, 
por consequência, no nosso fluxo de visitantes&quot;, pontuou o general. 
 
 Participaram ainda da reunião o coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da 
Fecomércio, George Gosson, e o presidente da seccional potiguar da ABIH, Habib 
Chalita Jr. 
 
Fonte: Assessoria Fecomercio 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM/AIRTON BULHÕES         DATA: 13.08.14              
 
Delegacia do Turista no Praia Shopping  vai funcionar 24h para garantir segurança 
a turistas - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 

 
 
  A partir da solicitação da Fecomércio RN 
a Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) que funciona 
dentro do Praia Shopping no período das 8h às 18h de segunda a sexta poderá 
passar a funcionar 24h, sendo necessária viabilizar o acesso ao shopping, após 
seu fechamento às 22h. 
 
  O presidente da Fecomércio, Marcelo 
Fernandes se reuniu com o secretário de Segurança Pública, general Eliéser 
Galvão e este solicitou que precisava da permissão da diretoria do Praia 
Shopping para permitir os policiais escalados entrarem em suas instalações após 
seu fechamento. O empresário Edson Matias que comanda o shopping atendeu à 
solicitação 
que trará benefícios para consumidores e turistas que passam pelas suas 
instalações.   
 
  O empresário Edson Matias, que esteve 
na reunião acompanhado da superintendente do Praia Shopping, Maria Paula 
Rabelo, fez questão de abrir o canal de diálogo pedido pela Fecomércio. 
&quot;Temos total interesse em facilitar este funcionamento da Deatur no 
período integral. Só precisamos conversar mais detalhadamente para definir 



 

questões operacionais, mas é tudo muito fácil de acordar. Quero parabenizar a 
Fecomércio pela iniciativa, que mostra uma preocupação direta com a atividade 
turística, que é um pilar fundamental da nossa economia&quot;, disse Matias. 
 
  O delegado-geral de Polícia Civil, 
Adson Kepler, disse que também serão necessários ajustes na disponibilidade de 
pessoal para viabilizar este funcionamento integral da especializada. 
&quot;Teoricamente, precisaríamos de mais oito policiais para que pudéssemos 
alterar o horário. Vamos conversar em detalhes e ver como isso pode ser 
feito&quot;. 
 
  O secretário Eliéser Girão se comprometeu 
a fazer, junto com a cúpula da Polícia Civil, uma espécie de visita técnica ao 
Praia Shopping, com o intuito de verificar detalhes operacionais que tornem 
possível este novo horário de funcionamento. Participaram ainda da reunião o 
coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio, George Gosson, e o 
presidente da seccional potiguar da ABIH, Habib Chalita Jr. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 13.08.14              
Fecomércio intermedia entendimentos para que Delegacia do Turista possa 
funcionar 24 horas - Portal No Ar 
 
Uma reunião no início da tarde da terça-feira (12) na sede da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) do RN deu o pontapé inicial para 
os entendimentos operacionais que viabilizem o funcionamento da Delegacia 
Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) em período integral. Hoje, a 
unidade, que fica localizada dentro do Praia Shopping, em Ponta Negra, funciona 
apenas das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Para funcionar em período integral, 
a especializada precisa, entre outras coisas, viabilizar o acesso à sua estrutura 
mesmo após às 22h, quando o shopping fecha suas portas. 
 
“Na semana passada, em uma conversa que tivemos aqui na Fecomércio com o 
secretário de Segurança Pública, General Eliéser Girão, ele nos pediu para fazermos 
esta ponte com o pessoal do Praia Shopping já que, colocar a Deatur para funcionar 
em horário integral, 24 horas por dia, sete dias por semana, é, sem dúvidas, um 
passo importante para dar maior suporte aos nossos visitantes. Fizemos um contato 
com o empresário Edson Matias, presidente do grupo que comanda o shopping e ele 
prontamente nos atendeu, se colocando totalmente à disposição para viabilizar a 
mudança, que é benéfica para todos”, explica o presidente da Fecomércio, Marcelo 
Queiroz. 
 
O empresário Edson Matias, que esteve na reunião acompanhado da 
superintendente do Praia Shopping, Maria Paula Rabelo, fez questão de abrir o canal 
de diálogo pedido pela Fecomércio. “Temos total interesse em facilitar este 
funcionamento da Deatur no período integral. Só precisamos conversar mais 
detalhadamente para definir questões operacionais, mas é tudo muito fácil de 
acordar. Quero parabenizar a Fecomércio pela iniciativa, que mostra uma 
preocupação direta com a atividade turística, que é um pilar fundamental da nossa 
economia”, disse Matias. 
 
O delegado-geral de Polícia Civil, Adson Kepler, disse que também serão necessários 
ajustes na disponibilidade de pessoal para viabilizar este funcionamento integral da 
especializada. “Teoricamente, precisaríamos de mais oito policiais para que 
pudéssemos alterar o horário. Vamos conversar em detalhes e ver como isso pode 
ser feito”. 
 
O secretário Eliéser Girão se comprometeu a fazer, junto com a cúpula da Polícia 
Civil, uma espécie de visita técnica ao Praia Shopping, com o intuito de verificar 
detalhes operacionais que tornem possível este novo horário de funcionamento. 
“Este será mais um passo no sentido de aumentar a sensação de segurança e 
amparo aos nossos turistas, com reflexos muito positivos na imagem do estado e, 
por consequência, no nosso fluxo de visitantes”, pontuou o general. 



 

 
Participaram ainda da reunião o coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da 
Fecomércio, George Gosson, e o presidente da seccional potiguar da ABIH, Habib 
Chalita Jr. 
 
Atualizado em 13 de agosto às 11:54 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM         DATA: 14.08.14             EDITORIA: ANA 
SANTOS 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO         DATA: 13.08.14              
 
 
13/08/2014 17h20 - Atualizado em 13/08/2014 17h26 
  
 Senac: Processo Seletivo para contratação de profissionais termina nesta quinta 
(14) 
 
Até a próxima quinta-feira (14), o Senac Rio Grande do Norte está com processo 
seletivo aberto para contratação de profissionais em várias áreas, nos municípios de 
Natal, Mossoró e Assú. Há vagas para instrutores da área de Gestão e Negócios, 
Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Administrativo, Técnico em Edificações, bem 
como para profissionais formados em Biblioteconomia, Contabilidade, Pedagogia e 
Secretariado Executivo. 
 
Os salários variam entre R$ 740,00 e R$ 3.670,20, dependendo do cargo. Os 
interessados deverão cadastrar currículos, em um único cargo, exclusivamente via 
Internet, através do link http://curriculoweb.rn.senac.br. 
 
A seleção pretende avaliar as competências dos candidatos, considerando 
procedimentos que podem variar entre análise curricular, prova de conhecimento 
técnico e prático e entrevistas. O processo seletivo terá validade de dois anos, a 
contar da data de homologação da seleção, podendo ser prorrogável por igual 
período, a critério do Senac. 
 
Presente há mais 67 anos no Rio Grande do Norte, o Senac conta, atualmente, com 
dez unidades no estado, localizadas nos municípios de Assú, Macaíba, Mossoró, 
Natal e Parnamirim. A entidade conta com um portfólio de 350 cursos em áreas 
como idiomas, informática, beleza, gastronomia, turismo e hospitalidade, saúde, 
gestão e negócios. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM         DATA: 14.08.14             EDITORIA: ESTADO 

  
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM        DATA: 13.08.14              
 
Senac disponibiliza vagas gratuitas em vários municípios do RN - 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, disponibiliza 1.021 vagas gratuitas em 
cursos de capacitação profissional nos municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, 
Macaíba, Assú e Caicó. A iniciativa é oriunda do Programa Senac de Gratuidade (PSG) 
cujo objetivo é promover a inclusão social por meio da oferta de vagas gratuitas para 
a população de baixa renda em cursos de Formação Inicial e Nível Técnico. 
 
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 13 e 19 de agosto, exclusivamente 
por meio do site www.rn.senac.br/psg. Os selecionados já iniciam a capacitação em 
setembro. 
 
Para participar, é necessário que o candidato possua renda familiar mensal de até 
dois salários mínimos federais, por pessoa. Além disso, deverão preencher os 
requisitos de escolaridade e idade exigidos pelo curso escolhido, que variam de 
acordo com a modalidade selecionada. 
 
Ao todo, foram disponibilizados 28 cursos distintos, em áreas como informática, 
gestão e negócios e beleza. Entre as opções de capacitação estão os cursos de 
operador de computador, massagista e auxiliar de recursos humanos. 
 
 A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Os processos seletivos para cursos inseridos no Programa são 
lançados mensalmente. Dessa forma, os candidatos que não forem contemplados na 
atual seleção, poderão se inscrever novamente nas próximas etapas. 
 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 e pelo site 
www.rn.senac.br. 
 
Cursos disponíveis: 
 
Natal: Web Designer, Recepcionista em Meios de Hospedagem, Organizador de 
Eventos, Vendedor, Balconista de Farmácia, Chefia e liderança, Recepcionista, 
Auxiliar Administrativo, Bombeiro Civil, Depilador, Manicure e Pedicure, Costureira 
(o), Vendedor, Almoxarife, Balconista de Farmácia, Recepcionista, Gestão de 
Pessoas, Almoxarife, Operador de Computador. 
 
Mossoró: Camareira em Meios de Hospedagem, Operador de Computador, Monitor 
de Recreação, Agente de Viagem e Recepcionista em Meios de Hospedagem. 
 
   
 



 

 Macaíba: Gerente de Loja, Almoxarife, Massagista, Contabilidade para não 
contadores e Auxiliar de Recursos Humanos. 
 
 Caicó: Auxiliar de Recursos Humanos e Técnico em Segurança do Trabalho. 
 
 Assú: Auxiliar Financeiro. 
 
 Parnamirim: Escrituração digital e nota fiscal eletrônica, Gestão de Compras e 
Estoques, Contabilidade para não contadores, Gestão Financeira, Auxiliar financeiro 
e Organizador de eventos. 
 
 Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG JOTA RIBAMAR        DATA: 13.08.14              
 
A QUARTA EM DESTAQUE... 
Qua, 13 de Agosto de 2014 06:24  
 
 @No coquetel desta terça-feira 12, da FENAVALE foi apresentado as novidades para 
o evento, a estrutura que será oferecida, a programação de shows e o lançamento 
das vendas.A Fenavale Assú 2014 SÃO PARCEIROS:Prefeitura Municipal do Assú, 
SEBRAE-RN, SENAC, Ministério do Trabalho, Ex-jure Advocacia, Fácil Educar, Radio 
Princesa-AM, 104 FM e Nova 89 FM.Uma realização da CDL Assú, o evento terá 100 
estandes comerciais, praça de alimentação, arena de shows, mercado da festa, 
exposições, geração de negócios, Fórum RN, dentre outras atividades para o 
setor.Com relação aos shows, já foram agendadas as presenças do cantor Zezo e a 
banda Farra de Rico, na Arena da Feira de 25 a 27 de Setembro Próximo.  
  
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM        DATA: 13.08.14              
 
Senac disponibiliza vagas gratuitas em vários municípios do RN - Notícias - 
Educação - Nominuto.com 
 

 
 
O Sistema Fecomércio, por meio do Senac, disponibiliza 1.021 vagas gratuitas em 
cursos de capacitação profissional nos municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, 
Macaíba, Assu e Caicó. A iniciativa é oriunda do Programa Senac de Gratuidade (PSG) 
cujo objetivo é promover a inclusão social por meio da oferta de vagas gratuitas para 
a população de baixa renda em cursos de Formação Inicial e Nível Técnico. 
 
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 13 e 19 de agosto, exclusivamente 
por meio do site www.rn.senac.br/psg. Os selecionados já iniciam a capacitação em 
setembro.  
 
Para participar, é necessário que o candidato possua renda familiar mensal de até 
dois salários mínimos federais, por pessoa. Além disso, deverão preencher os 
requisitos de escolaridade e idade exigidos pelo curso escolhido, que variam de 
acordo com a modalidade selecionada. 
 
Ao todo, foram disponibilizados 28 cursos distintos, em áreas como informática, 
gestão e negócios e beleza. Entre as opções de capacitação estão os cursos de 
operador de computador, massagista e auxiliar de recursos humanos.  
 
A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Os processos seletivos para cursos inseridos no Programa são 
lançados mensalmente. Dessa forma, os candidatos que não forem contemplados na 
atual seleção, poderão se inscrever novamente nas próximas etapas.  
 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 e pelo site 



 

www.rn.senac.br. 
 
Cursos disponíveis:  
 
Natal: Web Designer, Recepcionista em Meios de Hospedagem, Organizador de 
Eventos, Vendedor, Balconista de Farmácia, Chefia e liderança, Recepcionista, 
Auxiliar Administrativo, Bombeiro Civil, Depilador, Manicure e Pedicure, Costureira 
(o), Vendedor, Almoxarife, Balconista de Farmácia, Recepcionista, Gestão de 
Pessoas, Almoxarife, Operador de Computador. 
 
Mossoró: Camareira em Meios de Hospedagem, Operador de Computador, Monitor 
de Recreação, Agente de Viagem e Recepcionista em Meios de Hospedagem. 
 
Macaíba: Gerente de Loja, Almoxarife, Massagista, Contabilidade para não 
contadores e Auxiliar de Recursos Humanos. 
 
Caicó: Auxiliar de Recursos Humanos e Técnico em Segurança do Trabalho. 
 
Assú: Auxiliar Financeiro. 
 
Parnamirim: Escrituração digital e nota fiscal eletrônica, Gestão de Compras e 
Estoques, Contabilidade para não contadores, Gestão Financeira, Auxiliar financeiro 
e Organizador de eventos. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 13.08.14              

Sesc RN participa da 4ª edição do Fest Bossa & Jazz em Pipa  

 
Baterista potiguar fará Rogério Pitomba oficina instrumental promovida pelo Sesc 
Depois levar grande programação a um festival literário na praia de Pipa, o Serviço 

Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) volta à praia do litoral sul do 
estado. Desta vez, participa, pelo segundo ano consecutivo, do Fest Bossa & Jazz. A 

instituição oferece apresentações musicais, workshops com músicos convidados do 
festival, como Eric Gales (EUA) e Rogério Pitomba (RN), e oficinas que aliam música e 

sustentabilidade. O festival acontece de 20 a 25/08, em Pipa e com atividades em 
Natal. 

Embora o Fest Bossa & Jazz ainda não tenha começado, a atuação do Sistema 

Fecomércio-Sesc RN no evento já está a todo vapor. Desde junho, cerca de 300 
alunos de escolas de Pipa aprendem com um instrutor da instituição a confeccionar 

instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis, como garrafas pet e latas, e a 
tocá-los. O resultado será apresentado domingo (24/08), às 15h, em apresentação 

no palco Manoca Barreto, em Pipa. 

Também serão realizadas as oficinas “Sesc RN Música & Sustentabilidade” em três 

dias do festival (20 a 23/08), tanto no espaço Vila Mangueira (Pipa) quanto em Natal 
– para alunos do Sesc Zona Norte e do projeto RN Vida, do qual o Sesc é parceiro. 

O Sesc também promoverá gratuitamente quatro workshops de instrumentos com 

músicos convidados do Fest Bossa & Jazz: de bateria com Rogério Pitomba (RN); de 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/78093169


 

trompete com Mark Rapp (EUA); de violão com Lula Galvão (BSB) e de guitarra blues 
com Eric Gales (EUA). Além disso, as apresentações da Bossa e Jazz Street Band no 

festival, encabeçadas pelo maestro Eugênio Graça, professor do Sesc, também são 
chanceladas pela instituição.. 

Tanto as oficinas “Sesc RN Música & Sustentabilidade” quanto 
os workshops demandam inscrição prévia, realizada no site do festival, 

owww.festbossajazz.com.br . 

  

Serviço: 

O quê?Sesc RN participa do 4º Fest Bossa & Jazz Quando? De 20 a 25/08 

Onde? Praia de Pipa (Tibau do Sul)PROGRAMAÇÃO DO SESC RN: 21 a 24/08 –
 Apresentações Bossa & Jazz Street Band pelas ruas de PipaOficinasSesc RN Música e 

Sustentabilidade:20/08 | 8h | Auditório do Sesc Centro (Natal) 21 a 23/08 | 10h 
Espaço Vila Mangueira (Pipa) Workshops: 22/08 | 14h -  Bateria com Rogério 

Pitomba (RN)no Espaço Vila Mangueira 23/08 | 14h  – Trompete com Mark 
Rapp (EUA) no Espaço Vila Mangueira 24/08 | 12h  – Violão com Lula Galvão (BSB) 

no Hotel Pipa Atlântico 25/08 | 18h – Guitarra blues com Eric Gales (EUA) 
no Sesc Centro (Natal) PROGRAMAÇÃO GRATUITA Inscrições e programação 

completa: www.festbossajazz.com.br 

Atualizado em 13 de agosto às 14:40 

 
Classificação: Positiva 

http://www.festbossajazz.com.br/
http://www.festbossajazz.com.br/


 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG AGITOS E BALADAS         DATA: 13.08.14              
Sesc RN participa do 4º Fest Bossa & Jazz «  Agitos e Baladas 
 
13 de agosto de 2014 por ulyssesfreire 
 
Depois de levar grande programação a um festival literário na praia de Pipa, o 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) volta à praia do litoral 
sul do estado. Desta vez, participa, pelo segundo ano consecutivo, do Fest Bossa 
&amp; Jazz. A instituição oferece apresentações musicais, workshops com músicos 
convidados do festival, como Eric Gales (EUA) e Rogério Pitomba (RN), e oficinas que 
aliam música e sustentabilidade. O festival acontece de 20 a 25/08, em Pipa e com 
atividades em Natal. 
 
Embora o Fest Bossa &amp; Jazz ainda não tenha começado, a atuação do Sistema 
Fecomércio-Sesc RN no evento já está a todo vapor. Desde junho, cerca de 300 
alunos de escolas de Pipa aprendem com um instrutor da instituição a confeccionar 
instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis, como garrafas pet e latas, e a 
tocá-los. O resultado será apresentado domingo (24/08), às 15h, em apresentação 
no palco Manoca Barreto, em Pipa. 
 
Também serão realizadas as oficinas “Sesc RN Música &amp; Sustentabilidade” em 
três dias do festival (20 a 23/08), tanto no espaço Vila Mangueira (Pipa) quanto em 
Natal – para alunos do Sesc Zona Norte e do projeto RN Vida, do qual o Sesc é 
parceiro. O Sesc também promoverá gratuitamente quatro workshops de 
instrumentos com músicos convidados do Fest Bossa &amp; Jazz 
 
Siga o Ulysses Freire no Instagram e o Agitos e Baladas  no twitter! 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES         DATA: 13.08.14              
Sesc RN participa do 4º Fest Bossa & Jazz - Blog do Robson Pires 
 

 
 
13/ago/2014 
  
ás 11:51 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Sesc RN participa do 4º Fest Bossa &amp; Jazz  
 
Depois levar grande programação a um festival literário na praia de Pipa, o Serviço 
Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) volta à praia do litoral sul do 
estado. Desta vez, participa, pelo segundo ano consecutivo, do Fest Bossa &amp; 
Jazz. A instituição oferece apresentações musicais, workshops com músicos 
convidados do festival, como Eric Gales (EUA) e Rogério Pitomba (RN), e oficinas que 
aliam música e sustentabilidade. O festival acontece de 20 a 25/08, em Pipa e com 
atividades em Natal. 
 
Embora o Fest Bossa &amp; Jazz ainda não tenha começado, a atuação do Sistema 
Fecomércio-Sesc RN no evento já está a todo vapor. Desde junho, cerca de 300 
alunos de escolas de Pipa aprendem com um instrutor da instituição a confeccionar 



 

instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis, como garrafas pet e latas, e a 
tocá-los. O resultado será apresentado domingo (24/08), às 15h, em apresentação 
no palco Manoca Barreto, em Pipa. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE         DATA: 13.08.14             EDITORIA: CULTURA 
 
Sesc RN participa do 4º Fest Bossa & Jazz que será realizado em Pipa | O Jornal de 
Hoje 
 
Foto: Divulgação 

 
Depois levar grande programação a um festival literário na praia de Pipa, o Serviço 
Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) volta à praia do litoral sul do 
estado. Desta vez, participa, pelo segundo ano consecutivo, do Fest Bossa &amp; 
Jazz. A instituição oferece apresentações musicais, workshops com músicos 
convidados do festival, como Eric Gales (EUA) e Rogério Pitomba (RN), e oficinas que 
aliam música e sustentabilidade. O festival acontece de 20 a 25/08, em Pipa e com 
atividades em Natal. 
 
Embora o Fest Bossa &amp; Jazz ainda não tenha começado, a atuação do Sistema 
Fecomércio-Sesc RN no evento já está a todo vapor. Desde junho, cerca de 300 
alunos de escolas de Pipa aprendem com um instrutor da instituição a confeccionar 
instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis, como garrafas pet e latas, e a 
tocá-los. O resultado será apresentado domingo (24/08), às 15h, em apresentação 
no palco Manoca Barreto, em Pipa. 
 
Também serão realizadas as oficinas “Sesc RN Música &amp; Sustentabilidade” em 
três dias do festival (20 a 23/08), tanto no espaço Vila Mangueira (Pipa) quanto em 
Natal – para alunos do Sesc Zona Norte e do projeto RN Vida, do qual o Sesc é 



 

parceiro. 
 
O Sesc também promoverá gratuitamente quatro workshops de instrumentos com 
músicos convidados do Fest Bossa &amp; Jazz: de bateria com Rogério Pitomba (RN); 
de trompete com Mark Rapp (EUA); de violão com Lula Galvão (BSB) e de guitarra 
blues com Eric Gales (EUA). Além disso, as apresentações da Bossa e Jazz Street Band 
no festival, encabeçadas pelo maestro Eugênio Graça, professor do Sesc, também 
são chanceladas pela instituição. 
 
Tanto as oficinas “Sesc RN Música &amp; Sustentabilidade” quanto 
os workshops demandam inscrição prévia, realizada no site do festival, 
o www.festbossajazz.com.br . 
 
Serviço: 
 
O quê?Sesc RN participa do 4º Fest Bossa &amp; Jazz 
 
Quando? De 20 a 25/08 
 
Onde? Praia de Pipa (Tibau do Sul) 
 
PROGRAMAÇÃO DO SESC RN: 
 
21 a 24/08 – Apresentações Bossa &amp; Jazz Street Band pelas ruas de Pipa 
 
Oficinas Sesc RN Música e Sustentabilidade: 
 
20/08 | 8h | Auditório do Sesc Centro (Natal) 
 
21 a 23/08 | 10h Espaço Vila Mangueira (Pipa) 
 
Workshops: 
 
22/08 | 14h – Bateria com Rogério Pitomba (RN)no Espaço Vila Mangueira 
 
23/08 | 14h – Trompete com Mark Rapp (EUA) no Espaço Vila Mangueira 
 
24/08 | 12h – Violão com Lula Galvão (BSB) no Hotel Pipa Atlântico 
 
25/08 | 18h – Guitarra blues com Eric Gales (EUA) no Sesc Centro (Natal) 
 
  
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS         DATA: 13.08.14              
                                                           - Blog do Marcos Dantas 
 
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. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 13.08.14              
Currais Novos recebe a BiblioSesc - Notícias - Cidades - Nominuto.com 
 
O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc) leva a sua unidade móvel BiblioSesc a mais uma cidade potiguar, desta 
vez o destino será Currais Novos, distante 153 km de Natal. Mais de três mil 
publicações estarão disponíveis gratuitamente para empréstimo e consulta 
durante dois meses. A inauguração acontece nesta quinta-feira (14), às 16h, no 
Largo da Praça do Coreto. 
 
Currais Novos é a 8ª cidade 
visitada pela BiblioSesc. Santa Cruz e Angicos foram os dois últimos municípios 
a receber a unidade, cujo itinerário, desde o início de 2014, prioriza o 
interior do estado. A iniciativa sintoniza com a diretriz do sistema Fecomércio 
de descentralizar as suas ações. 
 
Em Currais Novos, a BiblioSesc 
permanece de 14 de agosto a 16 de outubro, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18h – 
exceto às segundas-feiras, quando funciona das 14h às 19h. A expectativa é de 
que quatro mil pessoas circulem pelo projeto durante as visitas a quatro 
bairros. Além da disponibilização do acervo da BiblioSesc, que inclui livros, 
jornais e revistas, o Sesc também doará 50 livros à biblioteca municipal. 
 
A BiblioSesc circula 
sistematicamente pela grande Natal desde 2011, ano em que foi lançada. Também 
já passou pela praia de Pipa dois anos seguidos, durante a Feira Literária de 
Pipa (Flipipa), por Santa Cruz, Mossoró, Caicó, Macau e Angicos, totalizando 
sete cidades visitadas. 
 
Para fazer consulta ou empréstimo 
em Currais Novos, basta apresentar documento de identidade e comprovante de 
residência. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: NOVO JORNAL         DATA: 14.08.14             EDITORIA: ÚLTIMAS 



 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 14.08.14             EDITORIA: POLÍTICA  



 



 

 



 



 



 

 
 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL         DATA: 14.08.14             EDITORIA: PRINCIPAL E 
POLÍTICA 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL         DATA: 14.08.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 

 



 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL         DATA: 14.08.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 14.08.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 14.08.14             EDITORIA: GERAL 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 14.08.14             EDITORIA: GERAL 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 14.08.14             EDITORIA: GERAL 

 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 14.08.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 14.08.14             EDITORIA: NEGÓCIOS E 
FINANÇAS 
 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM         DATA: 14.08.14             EDITORIA: MOSSORÓ 

 
 
 


