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Ficro oferece serviços grátis para empresas e pessoas físicas  
 Detalhes 
Publicado em 20 de Agosto de 2014  
: por Regy Carte  
 
Ficro do ano passado: edição 2014 começa hoje (Arquivo)O Sistema Fecomércio RN 
também participa da 27ª Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (Ficro), que 
começa hoje, em Mossoró, oferecendo serviços gratuitos. A Ficro prosseguirá até 
sábado (23), no Centro de Exposições e Eventos de Mossoró (Expocenter), com 
expectativa de reunir 12 mil pessoas. 
 
No Espaço Sistema Fecomércio, os empreendedores poderão conhecer serviços do 
Atendimento Corporativo do Senac – área da instituição que trabalha alternativas 
para potencializar o desempenho de organizações e empresas com foco na 
capacitação. 
 
Trata-se de uma equipe multidisciplinar de especialistas, voltada para o 
planejamento e criação de conteúdos, com produtos personalizados de acordo com 
perfis e necessidades distintas de cada organização. No local, em parceria com a 
Café Três Corações, foi montando um espaço onde serão disponibilizados produtos 



 

da empresa. 
 
O público também poderá ter acesso a atendimentos gratuitos na área de imagem 
pessoal, com serviço de maquiagem. Amanhã (21), será realizada exposição de 
penteados, demonstrando tendências internacionais no segmento de beleza, com a 
participação da aluna do Senac, Juliana Almeida, ganhadora da WorldSkills Americas 
2014, maior evento de educação profissional a América Latina. 
 
A equipe de saúde do Sesc estará no local realizando aferição de pressão arterial e 
medição do índice glicêmico. Os interessados também terão acesso às informações 
para obter a carteira da entidade, documento que propicia acesso diferenciado aos 
serviços oferecidos no município de Mossoró. 
 
A programação cultural do evento ganha reforço com a participação do grupo de 
teatro Sesc Dramaturgia fará intervenções com o público. O Sesc também levará a 
Mossoró a peça “O Segredo da Arca de Trancoso&quot;, do grupo baiano Vilavox, 
dentro do projeto Palco Giratório. 
 
Potencial 
 
A Ficro 2014 é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), 
com apoio do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac. O evento é uma das maiores 
feiras de negócios do Estado, reunindo expositores que representam diversos 
segmentos empresariais, trazendo tendências e novidades, com o objetivo de 
proporcionar a realização de negócios e impulsionar a economia da região. 
 
Este ano, ao longo dos quatro dias da feira, entre o público de 12 mil pessoas que 
está sendo esperado estarão empresários locais, visitantes e caravanas de 
expositores dos estado de Pernambuco, Bahia, Paraíba e Ceará, além de todo o Rio 
Grande do Norte. A estimativa de negócios gira em torno dos R$ 10 milhões. 
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VEÍCULO: BLOG DO CARLOS SANTOS         DATA: 20.08.14         
 
Fecomércio mostra serviços e faz atendimentos em Ficro 
 
quarta-feira - 20/08/2014 - 15:37h 
 
O Sistema Fecomércio RN (Sesc, Senac e apoio do Sindivarejo) estará presente na 
27ª Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (Ficro), oferecendo serviços 
gratuitos à população. O evento começa nesta quarta-feira (20), às 18. Segue até o 
dia 23 de agosto, no Centro de Exposições e Eventos de Mossoró (Expocenter). 
 
Ano passado, o evento reuniu mais de 60 mil pessoas. 

 
Montagem dos estandes tem espaço especial para Fecomércio (Foto: site da Ficro) 

 
 
 
No Espaço Sistema Fecomércio, os empreendedores poderão conhecer os serviços 
oferecidos pelo Atendimento Corporativo do Senac – área da instituição que 
trabalha alternativas para potencializar o desempenho de organizações e empresas 
com foco na capacitação. Trata-se de uma equipe multidisciplinar de especialistas, 
voltada para o planejamento e criação de conteúdos, com produtos personalizados 
de acordo com perfis e necessidades distintas de cada organização. No local, em 
parceria com a Café Três Corações, foi montando um espaço onde serão 
disponibilizados produtos da empresa. 
 
Juliana Almeida 
 
O público também poderá ter acesso a atendimentos gratuitos na área de imagem 
pessoal, com serviço de maquiagem. Na quinta-feira (21), será realizada uma 
exposição de penteados, demonstrando tendências internacionais no segmento de 
beleza, com a participação da aluna do Senac, Juliana Almeida, ganhadora da 
WorldSkills Americas 2014, maior evento de educação profissional a América Latina. 
 
A equipe de saúde do Sesc estará no local realizando aferição de pressão arterial e 

http://blogcarlossantos.com.br/wp-content/uploads/2014/08/37.jpg


 

medição do índice glicêmico. Os interessados também terão acesso às informações 
para obter a carteira da entidade, documento que propicia acesso diferenciado aos 
serviços oferecidos no município de Mossoró. 
 
A programação cultural do evento ganha reforço com a participação do grupo de 
teatro Sesc Dramaturgia fará intervenções com o público. O Sesc também levará a 
Mossoró a peça “O Segredo da Arca de Trancoso”, do grupo baiano Vilavox, dentro 
do projeto Palco Giratório. Eleito o melhor espetáculo na categoria infanto-juvenil 
pelo Prêmio Braskem de Teatro, o espetáculo será encenado gratuitamente no 
sábado (23), às 19h, no Expocenter. 
 
“O SISTEMA FECOMÉRCIO, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de 
Mossoró, que é presidido pelo empresário Michelson Frota, sempre apoiou eventos 
e projetos que tenham como foco fomentar e debater o desenvolvimento 
econômico e social do estado. No caso da Ficro, cuja importância, não só para 
Mossoró mas para toda a região Oeste, é fundamental, não poderia ser diferente. 
Mais uma vez estaremos aportando na Feira com uma superestrutura de serviços e 
atrações, sobretudo do Sesc e Senac, que são a prova de que nós valorizamos e 
reconhecemos a envergadura deste evento que já comemora seu vigésimo sétimo 
ano de sucesso. À esta nossa participação, se somam os muitos projetos que 
realizamos, alguns contínuos outros pontuais, na cidade de Mossoró. Não tenho 
dúvidas de a Ficro será, mais uma vez, uma grande sucesso e emplacará números 
grandiosos”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
A Ficro 2014 é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), 
com apoio do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac. 
 
O evento é uma das maiores feiras de negócios do Estado, reunindo expositores que 
representam diversos segmentos empresariais, trazendo tendências e novidades, 
com o objetivo de proporcionar a realização de negócios e impulsionar a economia 
da região. 
 
Este ano, ao longo dos quatro dias da feira, é esperado um público superior ao do 
ano passado, que passou de 60 mil pessoas. 
 
Contará com empresários locais, visitantes e caravanas de expositores dos estado de 
Pernambuco, Bahia, Paraíba e Ceará, além de todo o Rio Grande do Norte. 
 
A estimativa de negócios gira em torno dos R$ 10 milhões. 
 
Com informações do Sistema Fecomércio. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 20.08.14         
 
Sistema Fecomércio disponibiliza serviços gratuitos na Ficro  - Notícias - Cidades - 
Nominuto.com 
 
O Sistema Fecomércio estará presente na 27ª Feira Industrial e Comercial da Região 
Oeste (Ficro), oferecendo serviços gratuitos à 
população. O evento começa nesta quarta-feira (20) e segue até o próximo sábado 
(23) , no Centro de Exposições e Eventos de Mossoró - Expocenter, com a 
expectativa de reunir um público de 12 mil pessoas. 
 
No espaço sistema Fecomércio, os empreendedores 
poderão conhecer os serviços oferecidos pelo atendimento corporativo do Senac, 
área da instituição que trabalha alternativas para potencializar o desempenho 
de organizações e empresas com foco na capacitação. Trata-se de uma equipe 
multidisciplinar de especialistas, voltada para o planejamento e criação de 
conteúdos, com produtos personalizados de acordo com perfis e necessidades 
distintas de cada organização. No local, em parceria com a empresa Café Três 
Corações, foi montando um espaço onde serão disponibilizados produtos da 
empresa.  
 
O público também poderá ter acesso a atendimentos 
gratuitos na área de imagem pessoal, com serviço de maquiagem. Na quinta-feira 
(21), será realizada uma exposição de penteados, demonstrando tendências 
internacionais no segmento de beleza, com a participação da aluna do Senac, 
Juliana Almeida, ganhadora da WorldSkills Americas 2014, maior evento de 
educação profissional a América Latina.  
 
A equipe de saúde do Sesc estará no local 
realizando aferição de pressão arterial e medição do índice glicêmico. Os 
interessados 
também terão acesso às informações para obter a carteira da entidade, documento 
que propicia acesso diferenciado aos serviços oferecidos no município de 
Mossoró.  
 
A programação cultural do evento ganha reforço com 
a participação do grupo de teatro Sesc Dramaturgia fará intervenções com o 
público. O Sesc também levará a Mossoró a peça “O Segredo da Arca de Trancoso”, 
do grupo baiano Vilavox, dentro do projeto Palco Giratório. Eleito o melhor 
espetáculo na categoria infanto-juvenil pelo Prêmio Braskem de Teatro, o 
espetáculo será encenado gratuitamente no sábado (23), às 19h, no Expocenter. 
 
A Ficro 2014 é realizada pela Associação Comercial 
e Industrial de Mossoró (ACIM), com apoio do sistema Fecomércio, Sesc e Senac. 



 

 O evento é uma das maiores feiras de negócios do estado, reunindo 
expositores que representam diversos segmentos empresariais, trazendo 
tendências e novidades, com o objetivo de proporcionar a realização de negócios 
e impulsionar a economia da região.  
 
Este ano, ao longo dos quatro dias da 
feira, entre o público de 12 mil pessoas que está sendo esperado, também contará 
com a presença de empresários locais, visitantes e caravanas de 
expositores dos estados de Pernambuco, Bahia, Paraíba e Ceará, além de todo o 
Rio Grande do Norte. A estimativa de negócios gira em torno dos R$ 10 milhões. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 20.08.14         
 
Sistema Fecomércio disponibiliza serviços gratuitos na Ficro 2014 
 
 
O Sistema Fecomércio RN estará presente na 27ª Feira Industrial e Comercial da 
Região Oeste (Ficro), oferecendo serviços gratuitos à população. O evento começa 
nesta quarta-feira (20) e segue até o dia 23 de agosto, no Centro de Exposições e 
Eventos de Mossoró – Expocenter, com a expectativa de reunir um público de 12 mil 
pessoas. 
 
No Espaço Sistema Fecomércio, os empreendedores poderão conhecer os serviços 
oferecidos pelo Atendimento Corporativo do Senac – área da instituição que 
trabalha alternativas para potencializar o desempenho de organizações e empresas 
com foco na capacitação. Trata-se de uma equipe multidisciplinar de especialistas, 
voltada para o planejamento e criação de conteúdos, com produtos personalizados 
de acordo com perfis e necessidades distintas de cada organização. No local, em 
parceria com a Café Três Corações, foi montando um espaço onde serão 
disponibilizados produtos da empresa. 
 
O público também poderá ter acesso a atendimentos gratuitos na área de imagem 
pessoal, com serviço de maquiagem. Na quinta-feira (21), será realizada uma 
exposição de penteados, demonstrando tendências internacionais no segmento de 
beleza, com a participação da aluna do Senac, Juliana Almeida, ganhadora da 
WorldSkills Americas 2014, maior evento de educação profissional a América Latina. 
 
A equipe de saúde do Sesc estará no local realizando aferição de pressão arterial e 
medição do índice glicêmico. Os interessados também terão acesso às informações 
para obter a carteira da entidade, documento que propicia acesso diferenciado aos 
serviços oferecidos no município de Mossoró. 
 
A programação cultural do evento ganha reforço com a participação do grupo de 
teatro Sesc Dramaturgia fará intervenções com o público. O Sesc também levará a 
Mossoró a peça “O Segredo da Arca de Trancoso”, do grupo baiano Vilavox, dentro 
do projeto Palco Giratório. Eleito o melhor espetáculo na categoria infanto-juvenil 
pelo Prêmio Braskem de Teatro, o espetáculo será encenado gratuitamente no 
sábado (23), às 19h, no Expocenter. 
 
“O Sistema Fecomércio, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de 
Mossoró, que é presidido pelo empresário Michelson Frota, sempre apoiou eventos 
e projetos que tenham como foco fomentar e debater o desenvolvimento 
econômico e social do estado. No caso da Ficro, cuja importância, não só para 
Mossoró mas para toda a região Oeste, é fundamental, não poderia ser diferente. 
Mais uma vez estaremos aportando na Feira com uma superestrutura de serviços e 



 

atrações, sobretudo do Sesc e Senac, que são a prova de que nós valorizamos e 
reconhecemos a envergadura deste evento que já comemora seu vigésimo sétimo 
ano de sucesso. À esta nossa participação, se somam os muitos projetos que 
realizamos, alguns contínuos outros pontuais, na cidade de Mossoró. Não tenho 
dúvidas de a Ficro será, mais uma vez, uma grande sucesso e emplacará números 
grandiosos”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
A Ficro 2014 é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), 
com apoio do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac. O evento é uma das maiores 
feiras de negócios do Estado, reunindo expositores que representam diversos 
segmentos empresariais, trazendo tendências e novidades, com o objetivo de 
proporcionar a realização de negócios e impulsionar a economia da região. Este ano, 
ao longo dos quatro dias da feira, entre o público de 12 mil pessoas que está sendo 
esperado estarão empresários locais, visitantes e caravanas de expositores dos 
estado de Pernambuco, Bahia, Paraíba e Ceará, além de todo o Rio Grande do Norte. 
A estimativa de negócios gira em torno dos R$ 10 milhões. 
 
*Com informações da Fecomércio 
 
Atualizado em 20 de agosto às 10:22 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM          DATA: 20.08.14         
 
27ª edição da Ficro começa hoje no Expocenter - 

 
O público esperado para o evento é de 12 mil pessoas 

 
 A 27ª edição da Feira de Industrial e Comercial da Região Oeste (Ficro) inicia nesta 
quarta-feira (20), no Centro de Exposições e Eventos Enéas Negreiros, o Expocenter. 
O evento acontecerá até sábado (23).  
   
 
 A Ficro 2014 é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), 
com apoio do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac. O evento é uma das maiores 
feiras de negócios do Estado, reunindo expositores que representam diversos 
segmentos empresariais, trazendo tendências e novidades, com o objetivo de 
proporcionar a realização de negócios e impulsionar a economia da região. 
Este ano, ao longo dos quatro dias da feira, entre o público de 12 mil pessoas que 
está sendo esperado estarão empresários locais, visitantes e caravanas de 
expositores dos estado de Pernambuco, Bahia, Paraíba e Ceará, além de todo o Rio 
Grande do Norte. A estimativa de negócios gira em torno dos R$ 10 milhões. 
 
 A feira terá 100 stands, para a realização de negócios, sendo que mais de 60% 
desses expositores estão participando do evento pela primeira vez. Pela segunda 
vez, feira vai acontecer na Expocenter, em um local climatizado, que favorece a 
realização de negócios.  
   
 
 O modelo é inspirado em grandes feiras do Brasil e até mesmo do exterior. A 
expectativa é que grandes negócios sejam realizados no local. A feira tem também 
programado roda de negócios da Petrobras, além de espaço gastronômico. 
 
 O Sistema Fecomércio também estará presente. Neste espaço, os empreendedores 
poderão conhecer os serviços oferecidos pelo Atendimento Corporativo do Senac - 
área da instituição que trabalha alternativas para potencializar o desempenho de 
organizações e empresas com foco na capacitação. Trata-se de uma equipe 
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multidisciplinar de especialistas, voltada para o planejamento e criação de 
conteúdos, com produtos personalizados de acordo com perfis e necessidades 
distintas de cada organização. No local, em parceria com a Café Três Corações, foi 
montando um espaço onde serão disponibilizados produtos da empresa. 
 
 O público também poderá ter acesso a atendimentos gratuitos na área de imagem 
pessoal, com serviço de maquiagem. Na quinta-feira (21), será realizada uma 
exposição de penteados, demonstrando tendências internacionais no segmento de 
beleza, com a participação da aluna do Senac, Juliana Almeida, ganhadora da 
WorldSkills Americas 2014, maior evento de educação profissional a América Latina. 
 
 A equipe de saúde do Sesc estará no local realizando aferição de pressão arterial e 
medição do índice glicêmico. Os interessados também terão acesso às informações 
para obter a carteira da entidade, documento que propicia acesso diferenciado aos 
serviços oferecidos no município de Mossoró. 
 
 A programação cultural do evento ganha reforço com a participação do grupo de 
teatro Sesc Dramaturgia fará intervenções com o público. O Sesc também levará a 
Mossoró a peça “O Segredo da Arca de Trancoso&quot;, do grupo baiano Vilavox, 
dentro do projeto Palco Giratório. Eleito o melhor espetáculo na categoria infanto-
juvenil pelo Prêmio Braskem de Teatro, o espetáculo será encenado gratuitamente 
no sábado (23), às 19h, no Expocenter. 
 
 “O Sistema Fecomércio, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de 
Mossoró, que é presidido pelo empresário Michelson Frota, sempre apoiou eventos 
e projetos que tenham como foco fomentar e debater o desenvolvimento 
econômico e social do estado. No caso da Ficro, cuja importância, não só para 
Mossoró mas para toda a região Oeste, é fundamental, não poderia ser diferente. 
Mais uma vez estaremos aportando na Feira com uma superestrutura de serviços e 
atrações, sobretudo do Sesc e Senac, que são a prova de que nós valorizamos e 
reconhecemos a envergadura deste evento que já comemora seu vigésimo sétimo 
ano de sucesso. À esta nossa participação, se somam os muitos projetos que 
realizamos, alguns contínuos outros pontuais, na cidade de Mossoró. Não tenho 
dúvidas de a Ficro será, mais uma vez, uma grande sucesso e emplacará números 
grandiosos”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
   
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS SANTOS          DATA: 20.08.14         
 
Ficro, em sua 27ª edição, tem início hoje em Mossoró 
 
quarta-feira - 20/08/2014 - 09:56h 
 
Tem início hoje a Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (FICRO) no Centro de 
Exposições e Eventos Enéas Negreiros (EXPOCENTER). É sua 27ª edição. Ocorrerá até 
o próximo dia 23, das 18 às 23h. 
 
A abertura  será às 18h. Mas a solenidade oficial de abertura acontecerá às 20h 
dessa quinta-feira (21). 
 
A feira vai acontecer numa área de 2,5 mil metros quadrados, ambiente totalmente 
climatizado. 
 
Todos os 10 estandes postos à comercialização foram ocupados por setores diversos 
da economia, mantendo a característica multifacetada da Ficro, que anualmente 
tem aumentado a presença de público. 
 
Ano passado, por exemplo, segundo dados da Associação Comercial e Industrial de 
Mossoró (ACIM), foram mais de 60 mil visitantes. 
 
Além da exposição em si, diversos outros eventos paralelos vão ocorrer  no período 
da feira. 
 
Exposição de artesanato, espetáculo teatral e salas para rodadas de negócios estão 
na programação. 
 
A Ficro é uma realização da Acim, mas contando com parceiros como Banco do 
Brasil, TCM, Sebrae, Petrobras, Governo do Estado, Prefeitura de Mossoró, Cosern, 
Sistema Fiern (Sesi, IEL, Senai), Sistema Fecomércio (Sesc, Senac, Sindivarejo) e 
Facern. 
 
Saiba mais detalhes acessando AQUI a página do evento. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG VISOR POLÍTICO          DATA: 20.08.14         
 
Sistema Fecomércio disponibiliza serviços gratuitos na Ficro 2014 | Visor Político 
 
 Postado por Alex Viana em Política 
 
 20  
 ago  
 
O Sistema Fecomércio RN estará presente na 27ª Feira Industrial e Comercial da 
Região Oeste (Ficro), oferecendo serviços gratuitos à população. O evento começa 
nesta quarta-feira (20) e segue até o dia 23 de agosto, no Centro de Exposições e 
Eventos de Mossoró – Expocenter, com a expectativa de reunir um público de 12 mil 
pessoas.  
 
No Espaço Sistema Fecomércio, os empreendedores poderão conhecer os serviços 
oferecidos pelo Atendimento Corporativo do Senac – área da instituição que 
trabalha alternativas para potencializar o desempenho de organizações e empresas 
com foco na capacitação. Trata-se de uma equipe multidisciplinar de especialistas, 
voltada para o planejamento e criação de conteúdos, com produtos personalizados 
de acordo com perfis e necessidades distintas de cada organização. No local, em 
parceria com a Café Três Corações, foi montando um espaço onde serão 
disponibilizados produtos da empresa. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 20.08.14         
Jogos dos Comerciários abrem inscrições para 11 modalidades 

 
 
A 14ª edição dos Jogos dos Comerciários, promovido pelo Serviço Social do Comércio 
do Rio Grande do Norte (Sesc RN), terá início neste mês de setembro com uma 
promessa de participação maciça e recorde. Em Natal – uma das quatro cidades a 
sediar eventos –, serão oferecidas 11 modalidades esportivas: o futsal recebe 
inscrições até 29/08 e as demais modalidades recebem até uma semana antes da 
competição. 
 
Competição reunirá comerciários de todo o RN (Foto: Divulgação) 
  
A abertura acontece dia 04 de setembro, às 18h30, no auditório do Sesc Centro. Os 
torneios de queimada, futsal, futebol society, futevôlei, vôlei de praia, vôlei de 
quarteto, travessia marítima, natação, xadrez, karatê e badminton acontecem de 
05/09 a 28/11 na capital potiguar.Informações sobre os jogos nas quatro cidades 
estão disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
As inscrições podem ser feitas no Sesc Centro (Cidade Alta). Em Macaíba, as 
inscrições para xadrez e futsal podem ser feitas até 05/09 na unidade Sesc do 
município. Mossoró e Caicó também sediarão as competições dos Jogos dos 
Comerciários, realizadas de 19/09 a 30/11. 
 
Os Jogos dos Comerciários representam mais uma ação do Sistema Fecomércio RN, 
realizada por meio do Sesc, com o intuito de fomentar a prática de exercícios físicos. 
Alia lazer, combate ao sedentarismo e integra os comerciários e a população em 
geral em torno do esporte. 
 
Além disso, oferece torneios com o padrão Sesc de organização, e arbitrados por 



 

profissionais qualificados. O projeto faz parte do Move Brasil, campanha que 
pretende erradicar o sedentarismo até 2016, ano das Olimpíadas no nosso país. 
 
Serviço: 
 
NATAL- Até 29/08 (futsal) e até uma semana antes da competição (demais 
modalidades) no Sesc Centro (Rua Cel. Cascudo, 33, Cidade Alta) MACAÍBA - Até 
05/09 no Sesc Macaíba (Rua Professor Caetano, nº. 310, Centro) MOSSORÓ - Até 
05/09  no Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) CAICÓ- De 01 a 
19/09 no Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem) 
 
Mais informações: www.sescrn.com.br | (84) 3211-5577 
 
Atualizado em 20 de agosto às 15:19 
 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: BLOG LEONARDO SODRÉ          DATA: 20.08.14         
.: Inscrições abertas para os Jogos dos Comerciários 
 
 
Natal é uma das 04 cidades potiguares a sediar os torneios. Inscrições nas 11 
modalidades já podem ser feitas 
 
Vem aí a 14ª edição dos Jogos dos Comerciários, promovido pelo Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). Em Natal – uma das quatro cidades a 
sediar eventos –, serão oferecidas 11 modalidades esportivas: o futsal recebe 
inscrições até 29/08 e as demais modalidades recebem até uma semana antes da 
competição. A abertura acontece dia 04/09, às 18h30, no auditório do Sesc Centro. 
Informações sobre os jogos nas quatro cidades estão disponíveis no site do Sesc RN, 
o www.sescrn.com.br.  
Os torneios de queimada, futsal, futebol society, futevôlei, vôlei de praia, vôlei de 
quarteto, travessia marítima, natação, xadrez, karatê e badminton acontecem de 
05/09 a 28/11 na capital potiguar. As inscrições podem ser feitas no Sesc Centro 
(Cidade Alta). Em Macaíba, as inscrições para xadrez e futsal podem ser feitas até 
05/09 na unidade Sesc do município. Mossoró e Caicó também sediarão as 
competições dos Jogos dos Comerciários, realizadas de 19/09 a 30/11. 
 
Os Jogos dos Comerciários representam mais uma ação do Sistema Fecomércio RN, 
realizada por meio do Sesc, com o intuito de fomentar a prática de exercícios físicos. 
Alia lazer, combate ao sedentarismo e integra os comerciários e a população em 
geral em torno do esporte. Além disso, oferece torneios com o padrão Sesc de 
organização, e arbitrados por profissionais qualificados. O projeto faz parte do Move 
Brasil, campanha que pretende erradicar o sedentarismo até 2016, ano das 
Olimpíadas no nosso país.  
Serviço:  
O quê? Inscrições abertas para 14ª Jogos dos Comerciários em Natal  
Quando?  
NATAL  
Até 29/08 (futsal) e até uma semana antes da competição (demais modalidades) no 
Sesc Centro (Rua Cel. Cascudo, 33, Cidade Alta)  
MACAÍBA  
Até 05/09 no Sesc Macaíba (Rua Professor Caetano, nº. 310, Centro)  
MOSSORÓ  
Até 05/09  no Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia)  
CAICÓ  
De 01 a 19/09 no Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem)  
Mais informações: www.sescrn.com.br | (84) 3211-5577 
 
 



 

Classificação: Positiva 
 
 
 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM         DATA: 20.08.14         
 
Inscrições abertas para os Jogos dos Comerciários  - 
 
Vem aí a 14ª edição dos Jogos dos Comerciários, promovido pelo Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). Em Mossoró – uma das quatro cidades 
a sediar eventos –, serão oferecidas cinco modalidades esportivas, cujas inscrições 
podem ser feitas até dia 05/09 no Sesc Mossoró. A abertura acontece dia 12/09, às 
19h, no auditório da unidade Sesc. 
 
   Informações sobre os jogos nas quatro cidades estão disponíveis no site do Sesc 
RN, o www.sescrn.com.br.  
 
   
 
 Os torneios de queimada, futsal, futebol de campo, vôlei de areia e natação 
acontecem de 19/09 a 28/11 em Mossoró. Natal, Macaíba e Caicó também sediarão 
as competições dos Jogos dos Comerciários, realizadas de 05/09 a 30/11. Ao todo, 
11 modalidades serão disputadas nos municípios potiguares. 
 
   
 
 Os Jogos dos Comerciários representam mais uma ação do Sistema Fecomércio RN, 
realizada por meio do Sesc, com o intuito de fomentar a prática de exercícios físicos. 
Alia lazer, combate ao sedentarismo e integra os comerciários e a população em 
geral em torno do esporte. Além disso, oferece torneios com o padrão Sesc de 
organização, e arbitrados por profissionais qualificados. O projeto faz parte da Move 
Brasil, campanha que pretende erradicar o sedentarismo até 2016, ano das 
Olimpíadas no nosso país. 
 
   
 
 Serviço: 
 
   
 
 O quê? Inscrições abertas para 14ª Jogos dos Comerciários em Mossoró 
 
 Quando? 
 



 

 MOSSORÓ 
 
 Até 05/09 no Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) 
 
 NATAL 
 
 Até 29/08 (futsal) e até uma semana antes da competição (demais modalidades) no 
Sesc Centro (Rua Cel. Cascudo, 33, Cidade Alta) 
 
 MACAÍBA 
 
 Até 05/09 no Sesc Macaíba (Rua Professor Caetano, nº. 310, Centro) 
 
 CAICÓ 
 
 De 01 a 19/09 no Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem) 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE          DATA: 20.08.14         
 
Inscrições abertas para a 14ª edição dos Jogos dos Comerciários | O Jornal de Hoje 
 

 
 
 
Foto: Divulgação 
Vem aí a 14ª edição dos Jogos dos Comerciários, promovido pelo Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). Em Natal – uma das quatro cidades a 
sediar eventos –, serão oferecidas 11 modalidades esportivas: o futsal recebe 
inscrições até 29/08 e as demais modalidades recebem até uma semana antes da 
competição. A abertura acontece dia 04/09, às 18h30, no auditório do Sesc Centro. 
Informações sobre os jogos nas quatro cidades estão disponíveis no site do Sesc RN, 
o www.sescrn.com.br. 
 
Os torneios de queimada, futsal, futebol society, futevôlei, vôlei de praia, vôlei de 
quarteto, travessia marítima, natação, xadrez, karatê e badminton acontecem de 
05/09 a 28/11 na capital potiguar. As inscrições podem ser feitas no Sesc Centro 
(Cidade Alta). Em Macaíba, as inscrições para xadrez e futsal podem ser feitas até 
05/09 na unidade Sesc do município. Mossoró e Caicó também sediarão as 
competições dos Jogos dos Comerciários, realizadas de 19/09 a 30/11. 
 
Os Jogos dos Comerciários representam mais uma ação do Sistema Fecomércio RN, 
realizada por meio do Sesc, com o intuito de fomentar a prática de exercícios físicos. 
Alia lazer, combate ao sedentarismo e integra os comerciários e a população em 
geral em torno do esporte. Além disso, oferece torneios com o padrão Sesc de 
organização, e arbitrados por profissionais qualificados. O projeto faz parte do Move 
Brasil, campanha que pretende erradicar o sedentarismo até 2016, ano das 
Olimpíadas no nosso país. 
 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas para 14ª Jogos dos Comerciários em Natal Quando? 



 

NATALAté 29/08 (futsal) e até uma semana antes da competição (demais 
modalidades) no Sesc Centro (Rua Cel. Cascudo, 33, Cidade Alta) MACAÍBA  
Até 05/09 no Sesc Macaíba (Rua Professor Caetano, nº. 310, Centro) MOSSORÓ  
Até 05/09  no Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) CAICÓ  
De 01 a 19/09 no Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem) 
 
Mais informações: www.sescrn.com.br | (84) 3211-5577 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 

VEÍCULO: NATAL PRESS          DATA: 20.08.14         
 
Ed Motta ensaia com a Sesi Big Band para show nesta quarta-feira em Natal 
 

 
 
Divulgação 
 
Nesta quarta-feira (20), a Sesi Big Band convida o cantor Ed Motta para subir ao 
palco na abertura do Fest Bossa &amp; Jazz a partir das 19h, na Praça Ecológica de 
Ponta Negra, com show gratuito. O cantor Ed Motta já está em Natal e fez ensaios na 
noite dessa terça, no Sesi. 
 
Antes da apresentação de Ed Motta acontece o show do Candeeiro Jazz tocar. O 
evento, que este ano chega a sua quinta edição, é reconhecido como o Maior 
Festival de Jazz Gratuito do Nordeste e acontecerá de quinta-feira (21) a domingo 
(24), na Praia da Pipa. Serão 18 grandes shows de Jazz, Blues, Bossa Nova e música 
instrumental, além de workshops musicais, oficinas socioambientais, palestras e 
feira de artesanato. Tudo gratuito para um público estimado em 30 mil pessoas. 
 
O evento é realizado pela Juçara Figueiredo Produções, com patrocínios da Cosern e 
Oi, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, apoio cultural da Oi Futuro, parceria com o Sistema 
Fecomércio, através do SESC RN, promoção e cobertura televisiva da Intertv Cabugi e 
apoios da Emprotur - Empresa Potiguar de Promoção Turística, Penélope 
Propaganda, Luck Receptivo, Prefeitura Municipal de Tibau do Sul, Michelle Tour, 
Locarx Aluguel de Carros e uma seleção dos melhores hotéis e restaurantes do 



 

badalado balneário potiguar. 
 
20.08 (quarta-feira) 
 
Show Candeeiro Jazz Local: Praça Ecológica de Ponta Negra Horário: 19h 
 
Show Sesi Big Band convida Ed Motta Local: Praça Ecológica de Ponta Negra Horário: 
20h 
 
Confira programação completa http://festbossajazz.com.br/ 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: BLOG LEONARDO SODRÉ          DATA: 20.08.14         

.: Sesc promove oficinas e workshops no Fest Bossa & Jazz 
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Instituição participa pelo 2º ano consecutivo do festival, com programação realizada 
de 21 a 25/08. Atividades acontecem em Pipa e em Natal 
 
De quinta (21) a segunda-feira (25),  o Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 
Norte (Sesc RN) promove atividades gratuitas dentro da programação do  4º Fest 
Bossa &amp; Jazz. A instituição oferece, pelo 2º ano consecutivo, apresentações 
musicais, workshops com músicos convidados do festival, como Eric Gales (EUA), 
Mark Rapp (EUA) e Rogério Pitomba (RN), e oficinas que aliam música e 
sustentabilidade. A programação do Sesc no festival acontece em Pipa e em Natal.  

http://3.bp.blogspot.com/-Q3DaU0M-RU8/U_SJYIc0_9I/AAAAAAAAV-s/uRp4etABucQ/s1600/s3.jpg


 

Embora o Fest Bossa &amp; Jazz ainda não tenha começado, a atuação do Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc, 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. A programação completa do 
festival, que acontece de 20 a 25/08 em Pipa e na capital potiguar, está disponível no 
site www.festbossajazz.com.br . 
 
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. 
 
Serviço:  
O quê?Sesc RN participa do 4º Fest Bossa &amp; Jazz  
Quando? De 21 a 25/08  
Onde? Praia de Pipa (Tibau do Sul) e Natal  
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)  
PROGRAMAÇÃO GRATUITA  
Inscrições e programação completa: www.festbossajazz.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE          DATA: 20.08.14         
 
Ed Motta ensaia com Sesi Big Band para show nesta quarta em Natal | O Jornal de 
Hoje 
 
 

 
 
Foto: Divulgação 
Nesta quarta-feira (20), a Sesi Big Band convida o cantor Ed Motta para subir ao 
palco na abertura do Fest Bossa &amp; Jazz a partir das 19h, na Praça Ecológica de 
Ponta Negra, com show gratuito. O cantor Ed Motta já está em Natal e fez ensaios na 
noite dessa terça, no Sesi. 
 
Antes da apresentação de Ed Motta acontece o show do Candeeiro Jazz tocar. O 
evento, que este ano chega a sua quinta edição, é reconhecido como o Maior 
Festival de Jazz Gratuito do Nordeste e acontecerá de quinta-feira (21) a domingo 
(24), na Praia da Pipa. Serão 18 grandes shows de Jazz, Blues, Bossa Nova e música 
instrumental, além de workshops musicais, oficinas socioambientais, palestras e 
feira de artesanato. Tudo gratuito para um público estimado em 30 mil pessoas. 
 
O evento é realizado pela Juçara Figueiredo Produções, com patrocínios da Cosern e 
Oi, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, apoio cultural da Oi Futuro, parceria com o Sistema 
Fecomércio, através do SESC RN, promoção e cobertura televisiva da Intertv Cabugi e 
apoios da Emprotur – Empresa Potiguar de Promoção Turística, Penélope 
Propaganda, Luck Receptivo, Prefeitura Municipal de Tibau do Sul, Michelle Tour, 
Locarx Aluguel de Carros e uma seleção dos melhores hotéis e restaurantes do 
badalado balneário potiguar. 
 
Programação de abertura do Fest Bossa Jazz 2014 
 
20.08 (quarta-feira) 
 



 

Show Candeeiro Jazz 
 
Local: Praça Ecológica de Ponta Negra 
 
Horário: 19h 
 
Show Sesi Big Band convida Ed Motta 
 
Local: Praça Ecológica de Ponta Negra 
 
Horário: 20h 
 
Confira programação completa http://festbossajazz.com.br/ 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIAS         DATA: 20.08.14         
 
NATAL NOTÍCIA | Fest Bossa & Jazz abre festival com show gratuito de Ed Motta 
hoje em Natal 
 
 
Sesi Big Band convida o cantor Ed Motta para subir ao palco na abertura do Fest 
Bossa &amp; Jazz nesta quarta-feira (20), às 20h, na Praça Ecológica de Ponta Negra, 
com show gratuito. Antes de Ed Motta, Candeeiro Jazz tocará para o público, às 19h. 
O evento, que este ano chega a sua quinta edição, é reconhecido como o Maior 
Festival de Jazz Gratuito do Nordeste e acontecerá de quinta-feira (21) a domingo 
(24), na Praia da Pipa. 
 
No total, serão 18 grandes shows de Jazz, Blues, Bossa Nova e música instrumental, 
além de workshops musicais, oficinas socioambientais, palestras e feira de 
artesanato. Tudo gratuito para um público estimado em 30 mil pessoas. 
 
O evento é realizado pela Juçara Figueiredo Produções, com patrocínios da Cosern e 
Oi, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, apoio cultural da Oi Futuro, parceria com o Sistema 
Fecomércio, através do SESC RN, promoção e cobertura televisiva da Intertv Cabugi e 
apoios da Emprotur – Empresa Potiguar de Promoção Turística, Penélope 
Propaganda, Luck Receptivo, Prefeitura Municipal de Tibau do Sul, Michelle Tour, 
Locarx Aluguel de Carros e uma seleção dos melhores hotéis e restaurantes do 
badalado balneário potiguar. 
 
 Cultura 
 
 
Classificação: Positiva 
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