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@O PRESIDENTE DO Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, 
Acontece na Câmara Municipal de Mossoró (CMM), como palestrante do projeto 
&quot;Câmara Empreendora&quot;, e ao final da apresentação, foi agraciado com 
título de cidadão mossoroense.  
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Greve dos Rodoviários influencia e varejo potiguar tem retração nas vendas em 
junho 
 
 
Há cerca de um mês, quando saíram os números das vendas do comércio potiguar 
em maio, medidos pelo IBGE, o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, deu 
a seguinte declaração à imprensa: “Temos uma expectativa muito grande para o 
número de junho. A Copa do Mundo Fifa 2014 deve ter influenciado positivamente 
alguns setores, mas a greve dos Rodoviários teve efeito negativo em muitos outros. 
O que o número do IBGE vai nos mostrar é até que ponto uma variável anulou a 
outra”. Pois bem. O número do IBGE foi divulgado nesta quinta-feira, 14, e mostra 
que os prejuízos causados pela paralisação de 13 dias dos Rodoviários na capital 
potiguar foram bem maiores que os impactos positivos da Copa no comércio da 
cidade. As vendas do comércio potiguar em junho registraram queda de 1,9%, na 
comparação com o mesmo mês do ano passado. Com isso, o acumulado do ano, que 
estava em 4%, caiu para 3,2%. 
 
A retração de junho é a segunda registrada este ano no RN (a primeira foi de 5,2%, 
em março) mas é mais preocupante. “Junho é um mês de boas vendas para o 
comércio. Temos uma data forte, que é o Dia dos Namorados, e também o 
movimento típico das festas juninas. Mas, este ano, a combinação da abertura da 
Copa do Mundo ter caído justamente no Dia dos Namorados, com esta greve 
absurda e sem precendentes dos Rodoviários, cobrou um preço alto do nosso setor”, 
diz o presidente da Fecomércio RN. 
 
É fato que a retração das vendas no mês de junho foi generalizada no país. De 
acordo com os dados do IBGE, no Brasil, houve queda de 6,1%. O número ruim de 
junho é preocupante também porque ratifica a desaceleração do setor de comércio, 
que já começa a refletir o mau momento vivido pela economia como um todo. 
 
“Vimos falando disto há alguns meses. Mas vínhamos crescendo, embora em um 
ritmo menor. Com esta retração, o percentual de crescimento acumulado (3,2%) nas 
nossas vendas este ano já está muito abaixo dos 9,4% que tínhamos registrado no 
período de janeiro a junho de 2013. É uma queda muito aguda e, pior, sem 
perspectivas reais de ser revertida a curto prazo. Nossa projeção de crescimento das 
vendas para este ano como um todo, que vínhamos posicionando entre 4,5% e 5,5% 
já terá que ser revista, para baixo”, diz Queiroz. 
 
Quando fala da falta de perspectivas reais de ser revertido este quadro, o presidente 
da Fecomércio está se referindo especificamente ao atual cenário econômico 
nacional. O que está posto é um quadro de inflação em alta (no teto da meta do 
Governo, que é de 6,5% ao ano), crédito mais caro (taxa média de juros ao 



 

consumidor acima dos 6% ao mês), inadimplência em alta (crescimento de 7,2% em 
julho) e previsão de crescimento mínimo para o PIB deste ano (alguns analistas já 
falam em menos de 0,8%). 
 
“Todos estes fatores compõem um cenário preocupante. Os governos precisam agir, 
e urgentemente. E o caminho é investir no setor produtivo, repensar a nossa 
burocracia, promover as reformas constitucionais e apostar em projetos que gerem 
emprego e renda”, diz o presidente da Fecomércio RN. 
 
  
 
*Com informações da Fecomércio 
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Cursos Sesc 
 
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. 
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BiblioSesc fica até outubro em Currais Novos 
 
Cidadania 
  
O BiblioSesc possui um acervo de 3 mil publicações, que estão disponíveis 
gratuitamente para empréstimos e consultas. 
 
15 de Agosto de 2014 
 
 A unidade móvel de leitura do Sistema Fecomércio/Sesc, BiblioSesc, chegou a 
Currais Novos nesta quinta-feira (15/08), em solenidade realizada na Praça do 
Coreto, reunindo o prefeito da cidade, Vilton Cunha, o presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista da cidade, Helder Araújo, a supervisora da rede de bibliotecas 
Sesc RN, Denise Tavares, diretores de escolas, autoridades locais e estudantes de 
escolas públicas. 
 
 “Estamos felizes com a chegada desta unidade de leitura aqui na cidade, fruto de 
uma parceria feliz com o Sesc, através de vários projetos nas áreas de lazer, 
educação. A leitura é muito importante para a construção de cidadãos melhores”, 
destaca o prefeito de Currais Novos, Vilton Cunha. 
 
 O BiblioSesc possui um acervo de 3 mil publicações, que estão disponíveis 
gratuitamente para empréstimos e consultas. 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 RN de descentralizar as 
suas ações. 
 
Em Currais Novos, a BiblioSesc permanece de 14/08 a 16/10, das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 18h – exceto às segundas-feiras, quando funciona das 14h às 19h. Na 
segunda-feira, a unidade móvel estará estacionada no Largo do Hotel Tungstênio; na 
terça-feira, em frente à Escola Estadual Doutor Silvio Bezerra de Melo – Bairro 
Trindade; na quarta-feira na Praça “Cristo Rei e na quinta-feira, vizinho ao Centro de 
Reabilitação Infantil  Prof. Crindélia Bezerra. 
 
Além da presença da unidade móvel na cidade, a supervisora da Rede de Bibliotecas 
Sesc, Denise Tavares, fez a entrega simbólica de um livro para o prefeito de Currais 
Novos. No total, 50 livros foram doados pelo Sesc para a biblioteca pública da 
cidade. 
 
   



 

 
 Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Currais Novos, Helder 
Araújo, a chegada da unidade móvel é mais uma ação do Sistema Fecomércio de 
interiorização das ações. “Em nome do Sindicato do Comércio Varejista de Currais 
Novos gostaria de agradecer ao apoio do Sistema Fecomércio, que através do Sesc, 
oportuniza aos curraisnovenses enormes benefícios, como o BiblioSesc”. 
 
O cordelista e contador de histórias, José Acaci, encerrou a solenidade com uma 
contação de histórias musicadas voltada para os estudantes das escolas públicas que 
prestigiaram o evento. 
 
 BiblioSesc 
 
 O BiblioSesc é um caminhão de leitura, equipado com ar-condicionado, estantes e 
prateleiras para expor o acervo de mais de 3 mil publicações (livros, jornais e 
revistas), disponível para consultas e empréstimos. 
 
 A unidade coloca à disposição do público um profissional para auxiliar na escolha 
dos livros. Para o cadastro de empréstimo de livros é necessário apresentar o 
documento de identidade e comprovante de residência. 
 
 O 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 (07) cidades visitadas. Este ano, a unidade móvel de leitura do Sesc 
já esteve em Santa Cruz, Angicos e Tibau do Sul. 
 
 História 
 
 2005 | Surge em Pernambuco a primeira unidade do BiblioSesc com objetivo de 
ampliar o acesso ao livro e à cultura literária. 
 
 2007 | 21 estados recebem as bibliotecas volantes: Acre, Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. 
 
 2008 | Mais quatro novas unidades do BiblioSesc são inauguradas. Duas circulam 
em São Paulo e outras duas em Rondônia e Rio de Janeiro.  
            
 
 2011 | São entregues mais 25 bibliotecas volantes. Em 2011 foram registrado 
719.694 atendimentos em todo país, em 270 localidades diferentes.  
 



 

   
 
 2012 | O BiblioSesc alcança a marca de 54 unidades móveis com a adesão do Sesc 
em Minas Gerais, com duas unidades. 
 
Fonte: Assessoria SESC 
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BiblioSesc permanece em Currais Novos até outubro 
 
http://portalnoar.com/bibliosesc-permanece-em-currais-novos-ate-outubro/ 
 
Clippada em: 15/08/2014 
 
A unidade móvel de leitura do Sistema Fecomércio/Sesc, BiblioSesc, chegou a Currais 
Novos nesta quinta-feira (15/08), em solenidade realizada na Praça do Coreto, 
reunindo o prefeito da cidade, Vilton Cunha, o presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista da cidade, Helder Araújo, a supervisora da rede de bibliotecas Sesc RN, 
Denise Tavares, diretores de escolas, autoridades locais e estudantes de escolas 
públicas. 
 
“Estamos felizes com a chegada desta unidade de leitura aqui na cidade, fruto de 
uma parceria feliz com o Sesc, através de vários projetos nas áreas de lazer, 
educação. A leitura é muito importante para a construção de cidadãos melhores”, 
destaca o prefeito de Currais Novos, Vilton Cunha. 
 
O BiblioSesc possui um acervo de 3 mil publicações, que estão disponíveis 
gratuitamente para empréstimos e consultas. 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 RN de descentralizar as 
suas ações. 
 
Em Currais Novos, a BiblioSesc permanece de 14/08 a 16/10, das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 18h – exceto às segundas-feiras, quando funciona das 14h às 19h. 
Na segunda-feira, a unidade móvel estará estacionada no Largo do Hotel Tungstênio; 
na terça-feira, em frente à Escola Estadual Doutor Silvio Bezerra de Melo – Bairro 
Trindade; na quarta-feira na Praça “Cristo Rei e na quinta-feira, vizinho ao Centro de 
Reabilitação Infantil  Prof. Crindélia Bezerra.  
 
Além da presença da unidade móvel na cidade, a supervisora da Rede de Bibliotecas 
Sesc, Denise Tavares, fez a entrega simbólica de um livro para o prefeito de Currais 
Novos. No total, 50 livros foram doados pelo Sesc para a biblioteca pública da 
cidade. 
 
  
 
Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Currais Novos, Helder 
Araújo, a chegada da unidade móvel é mais uma ação do Sistema Fecomércio de 
interiorização das ações. “Em nome do Sindicato do Comércio Varejista de Currais 

http://portalnoar.com/bibliosesc-permanece-em-currais-novos-ate-outubro/


 

Novos gostaria de agradecer ao apoio do Sistema Fecomércio, que através do Sesc, 
oportuniza aos curraisnovenses enormes benefícios, como o BiblioSesc”.  
 
O cordelista e contador de histórias, José Acaci, encerrou a solenidade com uma 
contação de histórias musicadas voltada para os estudantes das escolas públicas que 
prestigiaram o evento. 
 
  
 
BiblioSesc 
 
O BiblioSesc é um caminhão de leitura, equipado com ar-condicionado, estantes e 
prateleiras para expor o acervo de mais de 3 mil publicações (livros, jornais e 
revistas), disponível para consultas e empréstimos. 
 
  
 
A unidade coloca à disposição do público um profissional para auxiliar na escolha dos 
livros. Para o cadastro de empréstimo de livros é necessário apresentar o 
documento de identidade e comprovante de residência. 
 
O 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 (07) cidades visitadas. Este ano, a unidade móvel de leitura do Sesc 
já esteve em Santa Cruz, Angicos e Tibau do Sul. 
 
Atualizado em 15 de agosto às 13:07 
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BiblioSesc fica até outubro em Currais Novos - Notícias - Cultura - Nominuto.com 
 

 
 
 
 
A unidade móvel de leitura do Sistema Fecomércio/Sesc, BiblioSesc, chegou a Currais 
Novos na última quinta-feira (15), em solenidade realizada na Praça do Coreto, 
reunindo o prefeito da cidade, Vilton Cunha, o presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista da cidade, Helder Araújo, a supervisora da rede de bibliotecas Sesc, Denise 
Tavares, diretores de escolas, autoridades locais e estudantes de escolas públicas. 
 
O BiblioSesc possui um acervo de 3 mil publicações, que estão disponíveis 
gratuitamente para empréstimos e consultas. 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 a 16 outubro, das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 18h – exceto às segundas-feiras, quando funciona das 14h às 19h. Na 



 

segunda-feira, a unidade móvel estará estacionada no Largo do Hotel Tungstênio; na 
terça-feira, em frente à Escola Estadual Doutor Silvio Bezerra de Melo – Bairro 
Trindade; na quarta-feira na Praça “Cristo Rei e na quinta-feira, vizinho ao Centro de 
Reabilitação Infantil  Prof. Crindélia Bezerra. 
 
Além da presença da unidade móvel na cidade, a supervisora da Rede de Bibliotecas 
Sesc, Denise Tavares, fez a entrega simbólica de um livro para o prefeito de Currais 
Novos. No total, 50 livros foram doados pelo Sesc para a biblioteca pública da 
cidade. 
 
O cordelista e contador de histórias, José Acaci, encerrou a solenidade com uma 
contação de histórias musicadas voltada para os estudantes das escolas públicas que 
prestigiaram o evento. 
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VEÍCULO: SITE SOU MAIS RN         DATA: 17.08.14              
Curraisnovenses vencem 20ª Corrida Soldados do Fogo em Natal | Sou Mais RN 
 

Atletas de Currais Novos venceram 
no masculino e no feminino (CBM/RN/Divulgação) 
 
Em 15 de agosto de 2014 por Fábio Pacheco 
 Curraisnovenses vencem 20ª Corrida Soldados do Fogo em Natal  
  
Ao todo, cinco mil corredores participaram da prova 
 
 Atletas de Currais Novos venceram no masculino e no feminino 
(CBM/RN/Divulgação) 
O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) realizou no último 
sábado, dia 9 de agosto, a 20ª Corrida Soldados do Fogo – Cyrela Plano &amp; Plano. 
O evento, que teve por objetivo comemorar o aniversário de 158 anos dos Corpos de 
Bombeiros do Brasil, reuniu cerca de 5 mil atletas. O corredor Anderson Crisostomo 
conquistou o 1º lugar na categoria geral masculino – 10 quilômetros. Entre as 
mulheres, a vitória foi de Damiana Batista Sales. A prova que é considerada uma das 
mais tradicionais do Nordeste. 
 
Anderson Crisostomo, 31, da equipe Guerreiro do Sertão de Currais Novos, fechoua 
prova com o tempo de 32 minutos e 11 segundos. “Dedico esta conquista a Deus e 
minha família”, disse o campeão. Já Damiana, 25, equipe do Supermercado Morais 
da Prefeitura de Currais Novos, conquistou o primeiro lugar com o tempo de 39 
minutos e 11 segundos. 
 
A surpresa ocorreu na categoria Bombeiros – 10 quilômetros, o atleta Hideraldo 
Florêncio de Oliveira, 54, mais uma vez superou o favorito Mauro César Acioli do 
Nascimento, 46, com o tempo de 37 minutos e 49 segundos. A prova ainda premiou 
atletas das categorias de 5 quilômetros, portadores de necessidades especiais e 
faixas etárias. Todos os atletas receberam medalhas e troféus e um total de 5 mil 
reais em prêmios foi distribuído aos destaques do evento. 
 
“Estamos felizes em poder proporcionar a sociedade potiguar um evento de alto 
nível como este. A corporação agradece ao carinho recebido pelos potiguares e 

http://soumaisrn.com.br/wp-content/uploads/2014/08/1ec03acd17bff2ec924bd5adbb8d0684.jpg
http://soumaisrn.com.br/wp-content/uploads/2014/08/1ec03acd17bff2ec924bd5adbb8d0684.jpg


 

parabeniza seus bombeiros pelo profissionalismo, comprometimento e dedicação 
em prol daqueles que clamam por socorro diariamente em nosso estado”, disse o 
Coronel Elizeu Dantas, Comandante Geral do CBMRN. 
 
A próxima corrida do Corpo de Bombeiros já tem data marcada. A 21 ª Corrida 
Soldados do Fogo está prevista para ocorrer no dia 4 de julho de 2015. Entre os 
patrocinadores da Corrida em 2014 estiveram: Cyrela Plano &amp; Plano, Potigás, 
Seturn, NatalCard, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Fiern, Fecomércio (Sesc), 
Brasilgás, Cosern, Uni-RN, CDA Distribuidora, Unimed Natal, Sterbom, Bazar São 
Paulo, Academia Flex Fitness, Santa Fé Suplementos, Prefeitura de Parnamirim, 
Midway Mall, SOS Sul, Teatro Riachuelo, Sinduscon, Três Corações, Clan e Rádio 96 
FM. A Corrida Soldados do Fogo – Cyrela Plano&amp; Plano ainda contou com o 
apoio da Policia Militar e Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. A realização é 
do Corpo de Bombeiros e Governo do Estado do RN. A coordenação da prova foi 
realizada pela da empresa Hora de Correr. 
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Encontro de Dança realiza apresentações neste sábado e domingo - Notícias - 
Cultura - Nominuto.com 
 

 
 
 
O Encontro Nacional de Dança Contemporânea realiza 
as últimas apresentações em Natal. Neste sábado e domingo, a Casa da Ribeira e 
o Teatro Alberto Maranhão estarão abertos ao público com espetáculos gratuitos. 
Hoje e amanhã, às 15h, acontece o espetáculo infantil “Gibi”, do grupo Lamira 
(To), no Teatro Alberto Maranhão, onde o público também poderá conferir a 
exposição fotográfica O Boticário na Dança: Beleza em Movimento.  
 
Ainda hoje, às 19h, será apresentado na Casa da 
Ribeira o espetáculo “Encontro Oposto – Três movimentos em um ato”, com o 
pernambucano Ivaldo Mendonça. No domingo, às 19h, também na Casa da Ribeira 
acontece o espetáculo “This is it”, do Balé da Cidade do Natal.  
 
“Gibi” é um espetáculo infantil baseado no universo 
dos palhaços e na atmosfera das histórias em quadrinhos tocantinenses, 
transitando pela escuta das músicas eruditas. O espetáculo proporciona ao 
público infantil um intercâmbio direto entre as artes cênicas, além de 
estimular a leitura das histórias em quadrinhos. “Gibi” tem direção artística, 
coreografia e cenografia de João Vicente e foi contemplado com o Prêmio Funarte 
de Teatro Miryan Muniz 2013. 
 
Já “This is it” é uma construção individual do 
intérprete que, ao expor essa individualidade em um cenário completamente 
urbano, se choca com tantas outras histórias, iguais ou diferentes da sua. A 
trilha sonora da coreografia é utilizada como um fio condutor para ligar 
bailarinos-colaboradores deste trabalho a sua própria realidade, para o 



 

verdadeiro cenário: a rua. O espetáculo possui nove bailarinos e tem 
coreografia de Cosme Gregory. 
 
Através da Lei de Incentivo à Cultura, 
Programa O Boticário na Dança e a RENDA – Rede Nordeste de Dança – o Encontro 
Nacional de Dança Contemporânea acontece no Rio Grande do Norte também pelo 
patrocínio da COSERN (Grupo Neoenergia) e Unimed Natal, por meio da Lei Câmara 
Cascudo e do Programa Djalma Maranhão, além dos investidores Rifólis Praia 
Hotel e Resort, Pontalmar Praia Hotel e as instituições FUNARTE, SESC, 
Prefeitura de Mossoró, Caicó, São Gonçalo do Amarante e Tibau do Sul. 
 
Programação completa no site www.encontrodedanca.com. 
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Encontro de Dança realiza apresentações gratuitas em Natal sábado e domingo 
 
 

Balé da Cidade do Natal apresenta a coreografia “This is It” 
O Encontro Nacional de Dança Contemporânea realiza as últimas apresentações em 
Natal. No próximo sábado e domingo, a Casa da Ribeira e o Teatro Alberto 
Maranhão estarão abertos ao público com espetáculos gratuitos. No sábado e 
domingo, às 15h, acontece o espetáculo infantil “Gibi”, do grupo Lamira (To), no 
Teatro Alberto Maranhão, onde o público também poderá conferir a exposição 
fotográfica O Boticário na Dança: Beleza em Movimento.  
 
Ainda no sábado, às 19h, será apresentado na Casa da Ribeira o espetáculo 
“Encontro Oposto – Três movimentos em um ato”, com o pernambucano Ivaldo 
Mendonça. No domingo, às 19h,  também na Casa da Ribeira acontece o espetáculo 
“This is it”, do Balé da Cidade do Natal. 
 
“Gibi” é um espetáculo infantil baseado no universo dos palhaços e na atmosfera das 
histórias em quadrinhos tocantinenses, transitando pela escuta das músicas 
eruditas. O espetáculo proporciona ao público infantil um intercâmbio direto entre 
as artes cênicas, além de estimular a leitura das histórias em quadrinhos. “Gibi” tem 



 

direção artística, coreografia e cenografia de João Vicente e foi contemplado com o 
Prêmio Funarte de Teatro Miryan Muniz 2013. 
 
Já “This is it” é uma construção individual do intérprete que, ao expor essa 
individualidade em um cenário completamente urbano, se choca com tantas outras 
histórias, iguais ou diferentes da sua. A trilha sonora da coreografia é utilizada como 
um fio condutor para ligar bailarinos-colaboradores deste trabalho a sua própria 
realidade, para o verdadeiro cenário: a rua. O espetáculo possui nove bailarinos e 
tem coreografia de Cosme Gregory. 
 
Através da Lei de Incentivo à Cultura, Programa O Boticário na Dança e a RENDA – 
Rede Nordeste de Dança – o Encontro Nacional de Dança Contemporânea acontece 
no Rio Grande do Norte também pelo patrocínio da COSERN (Grupo Neoenergia) e 
Unimed Natal, por meio da Lei Câmara Cascudo e do Programa Djalma Maranhão, 
além dos investidores Rifólis Praia Hotel e Resort, Pontalmar Praia Hotel e as 
instituições FUNARTE, SESC, Prefeitura de Mossoró, Caicó, São Gonçalo do Amarante 
e Tibau do Sul. 
 
Programação completa no site www.encontrodedanca.com 
 
Informações: 
 
Oficinas e espetáculos gratuitos ou mediante doação de alimentos não perecíveis ou 
um livro, que serão destinados ao projeto Mesa Brasil SESC e um projeto 
patrocinado pela Unimed Natal. 
 
Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro duas horas antes no dia de 
cada apresentação. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS         DATA: 16.08.14              
 
Encontro de Dança realiza apresentações gratuitas em Natal  no sábado e domingo 
 
Cultura e Lazer 

  
  
Programação completa no site www.encontrodedanca.com 
 
16 de Agosto de 2014 
 
 O Encontro Nacional de Dança Contemporânea realiza as últimas apresentações em 
Natal. No próximo sábado e domingo, a Casa da Ribeira e o Teatro Alberto 
Maranhão estarão abertos ao público com espetáculos gratuitos. No sábado e 
domingo, às 15h, acontece o espetáculo infantil “Gibi”, do grupo Lamira (To), no 
Teatro Alberto Maranhão, onde o público também poderá conferir a exposição 
fotográfica O Boticário na Dança: Beleza em Movimento. 
 
 Ainda no sábado, às 19h, será apresentado na Casa da Ribeira o espetáculo 
“Encontro Oposto – Três movimentos em um ato”, com o pernambucano Ivaldo 
Mendonça. No domingo, às 19h,  também na Casa da Ribeira acontece o espetáculo 
“This is it”, do Balé da Cidade do Natal. 
 
 “Gibi” é um espetáculo infantil baseado no universo dos palhaços e na atmosfera 
das histórias em quadrinhos tocantinenses, transitando pela escuta das músicas 
eruditas. O espetáculo proporciona ao público infantil um intercâmbio direto entre 



 

as artes cênicas, além de estimular a leitura das histórias em quadrinhos. “Gibi” tem 
direção artística, coreografia e cenografia de João Vicente e foi contemplado com o 
Prêmio Funarte de Teatro Miryan Muniz 2013. 
 
 Já “This is it” é uma construção individual do intérprete que, ao expor essa 
individualidade em um cenário completamente urbano, se choca com tantas outras 
histórias, iguais ou diferentes da sua. A trilha sonora da coreografia é utilizada como 
um fio condutor para ligar bailarinos-colaboradores deste trabalho a sua própria 
realidade, para o verdadeiro cenário: a rua. O espetáculo possui nove bailarinos e 
tem coreografia de Cosme Gregory. 
 
 Através da Lei de Incentivo à Cultura, Programa O Boticário na Dança e a RENDA – 
Rede Nordeste de Dança – o Encontro Nacional de Dança Contemporânea acontece 
no Rio Grande do Norte também pelo patrocínio da COSERN (Grupo Neoenergia) e 
Unimed Natal, por meio da Lei Câmara Cascudo e do Programa Djalma Maranhão, 
além dos investidores Rifólis Praia Hotel e Resort, Pontalmar Praia Hotel e as 
instituições FUNARTE, SESC, Prefeitura de Mossoró, Caicó, São Gonçalo do Amarante 
e Tibau do Sul. 
 
 Programação completa no site www.encontrodedanca.com 
 
 Informações: 
 
 Oficinas e espetáculos gratuitos ou mediante doação de alimentos não perecíveis ou 
um livro, que serão destinados ao projeto Mesa Brasil SESC e um projeto 
patrocinado pela Unimed Natal. 
 
 Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro duas horas antes no dia de 
cada apresentação. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 VEÍCULO: NATAL PRESS         DATA: 16.08.14              
Encontro de Dança realiza apresentações gratuitas em Natal no sábado e domingo 
 

 
 
 
O Encontro Nacional de Dança Contemporânea realiza as últimas apresentações em 
Natal. No próximo sábado e domingo, a Casa da Ribeira e o Teatro Alberto 
Maranhão estarão abertos ao público com espetáculos gratuitos. No sábado e 
domingo, às 15h, acontece o espetáculo infantil “Gibi”, do grupo Lamira (To), no 
Teatro Alberto Maranhão, onde o público também poderá conferir a exposição 
fotográfica O Boticário na Dança: Beleza em Movimento. 
 
Ainda no sábado, às 19h, será apresentado na Casa da Ribeira o espetáculo 
“Encontro Oposto – Três movimentos em um ato”, com o pernambucano Ivaldo 
Mendonça. No domingo, às 19h, também na Casa da Ribeira acontece o espetáculo 
“This is it”, do Balé da Cidade do Natal. 
 
“Gibi” é um espetáculo infantil baseado no universo dos palhaços e na atmosfera das 
histórias em quadrinhos tocantinenses, transitando pela escuta das músicas 
eruditas. O espetáculo proporciona ao público infantil um intercâmbio direto entre 
as artes cênicas, além de estimular a leitura das histórias em quadrinhos. “Gibi” tem 
direção artística, coreografia e cenografia de João Vicente e foi contemplado com o 
Prêmio Funarte de Teatro Miryan Muniz 2013. 
 
Já “This is it” é uma construção individual do intérprete que, ao expor essa 
individualidade em um cenário completamente urbano, se choca com tantas outras 



 

histórias, iguais ou diferentes da sua. A trilha sonora da coreografia é utilizada como 
um fio condutor para ligar bailarinos-colaboradores deste trabalho a sua própria 
realidade, para o verdadeiro cenário: a rua. O espetáculo possui nove bailarinos e 
tem coreografia de Cosme Gregory. 
 
Através da Lei de Incentivo à Cultura, Programa O Boticário na Dança e a RENDA – 
Rede Nordeste de Dança – o Encontro Nacional de Dança Contemporânea acontece 
no Rio Grande do Norte também pelo patrocínio da COSERN (Grupo Neoenergia) e 
Unimed Natal, por meio da Lei Câmara Cascudo e do Programa Djalma Maranhão, 
além dos investidores Rifólis Praia Hotel e Resort, Pontalmar Praia Hotel e as 
instituições FUNARTE, SESC, Prefeitura de Mossoró, Caicó, São Gonçalo do Amarante 
e Tibau do Sul. 
 
Programação completa no site www.encontrodedanca.com 
 
Informações: Oficinas e espetáculos gratuitos ou mediante doação de alimentos não 
perecíveis ou um livro, que serão destinados ao projeto Mesa Brasil SESC e um 
projeto patrocinado pela Unimed Natal. Os ingressos devem ser retirados na 
bilheteria do teatro duas horas antes no dia de cada apresentação. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO:PORTAL MERCADO ABERTO         DATA: 15.08.14              
 
 
15/08/2014 11h10 - Atualizado em 15/08/2014 11h14 
  
 Senac disponibiliza vagas gratuitas em vários municípios do RN 
 A iniciativa é oriunda do Programa Senac de Gratuidade (PSG) cujo objetivo é 
promover a inclusão social por meio da oferta de vagas gratuitas 
 
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. 
 
Confira o quadro de vagas completo. 
 
  
 
Fonte: Senac RN 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO TOTINHA  DATA: 15.08.14              

 Alunos participam de confraternização de encerramento de cursos do PRONATEC  
 

Dezenas de alunos participaram 
na noite desta quinta-feira (14) no auditório do SESI em Currais Novos, da 
confraternização de encerramento de 09 cursos ofertados pelo PRONATEC no 
município. O encontro contou com a presença do prefeito Vilton Cunha e da 
primeira dama Ana Maria Furtado, dos secretários municipais Eugênio Lins 
(SEMTHAS) e Aparecida Medeiros (Educação), do coordenador do PRONATEC na 
Prefeitura, Gérson Júnior, além de professores e familiares dos alunos. Em parceria 
com a Prefeitura Municipal, o programa já qualificou mais de 1.500 alunos no 
primeiro semestre deste ano, e os números deverão ser ampliados com a formação 
de mais profissionais até o final de 2014. Nesta quinta, por exemplo, foram 
encerrados os cursos de pedreiro, pintor, armador de ferro, carpinteiro, auxiliar de 
cozinha e auxiliar de merenda escolar, que foram ofertados pelo SENAC. Também 
foram concluídos os cursos de artesão em carteira e sandálias decoradas, ambos em 
parceria com o SESC. 

Classificação: Positiva 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/78119760
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