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VEÍCULO: BLOG CANINDÉ SOARES          DATA: 26.08.14         
 
Canindé Soares | Fotojornalismo – Natal – RN – Brasil 
 
25 de agosto às 21:14 
Sistema Fecomércio RN lança Prêmio de Jornalismo 2014 e distribuirá R$ 31 
mil às melhores reportagens 
 
 
O Sistema Fecomércio do Rio Grande do Norte lança  a 2ª edição do Prêmio Sistema 
Fecomércio RN de Jornalismo,  que tem como objetivo reconhecer o trabalho de 
jornalistas e estudantes da área, com trabalhos veiculados em jornais, revistas, 
emissoras de rádio, TV e veículos on-line. 
 
Com o tema “Fecomércio 65 anos, conquistas e desafios da entidade e do setor que 
traciona o RN”,  podem concorrer profissionais jornalistas autores de trabalhos 
produzidos sobre todas as atividades produtivas dos segmentos de Comércio, 
Serviços e Turismo, bem como ações e projetos do Sesc e Senac em prol dos 
comerciários do estado, e veiculados entre os dias 1º de junho e 31 de outubro de 
2014. 
 
Assim como no ano passado, o Prêmio contemplará as categorias de Jornalismo 
Impresso; Telejornalismo; Radiojornalismo; Fotojornalismo; Jornalismo On-Line; e a 
Categoria Especial Estudante. O vencedor das categorias Jornalismo Impresso; 
Telejornalismo; Radiojornalismo; Fotojornalismo; e Jornalismo On-Line irá receber 
R$ 5 mil, cada um. Já na categoria Especial Estudante, o vencedor recebe o valor de 
R$ 2.500. Será escolhido ainda um vencedor geral, entre os ganhadores das seis 
categorias, que vai receber um prêmio extra, no valor de R$ 3.500. 
 
Os trabalhos serão julgados por uma comissão, presidida pela Coordenação de 
Comunicação da Fecomércio RN, e que terá representantes da própria Fecomércio 
RN; Sesc RN; Senac RN; Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RN; além de 
representantes dos Departamentos de Comunicação Social da UFRN; UNP; e UERN. 
 
  
 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições terão início no dia 1º de outubro, e seguem até o 05 de novembro. Os 
trabalhos que vão concorrer ao Prêmio devem ser enviados através do e-mail 
premiojornalismo@fecomerciorn.com.br, nos formatos de arquivo descritos no site 
da Fecomércio RN, no link Prêmio Sistema Fecomércio de Jornalismo 2014. 
 
No e-mail devem constar o material a ser avaliado e os seguintes dados do candidato 

http://canindesoares.com/sistema-fecomercio-rn-lanca-premio-de-jornalismo-2014-e-distribuira-r-31-mil-as-melhores-reportagens
http://canindesoares.com/sistema-fecomercio-rn-lanca-premio-de-jornalismo-2014-e-distribuira-r-31-mil-as-melhores-reportagens


 

no corpo do texto: nome, RG, número de registro como jornalista profissional no 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (na categoria Estudante, nº de matrícula e 
atestado/declaração da instituição de ensino superior na qual está matriculado), 
endereço completo, telefone, e-mail para contato e categoria na qual está se 
inscrevendo. Cada participante poderá se inscrever apenas em uma das categorias, 
com no máximo dois trabalhos. Para inscrições de trabalhos de autoria de mais de 
um jornalista, deverá ser indicado, obrigatoriamente, um autor principal. 
 
– 
 
Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN 
 
 
Classificação: Positiva 
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25/08/2014 15h34 
  
 Sistema Fecomércio RN lança Prêmio de Jornalismo 2014 e distribuirá R$ 31 mil às 
melhores reportagens 
 
 O Prêmio contemplará as categorias de Jornalismo Impresso; Telejornalismo; 
Radiojornalismo; Fotojornalismo; Jornalismo On-Line; e a Categoria Especial 
Estudante 
 
O Sistema Fecomércio do Rio Grande do Norte lança  a 2ª edição do Prêmio Sistema 
Fecomércio RN de Jornalismo,  que tem como objetivo reconhecer o trabalho de 
jornalistas e estudantes da área, com trabalhos veiculados em jornais, revistas, 
emissoras de rádio, TV e veículos on-line. 
 
Com o tema &quot;Fecomércio 65 anos, conquistas e desafios da entidade e do 
setor que traciona o RN&quot;,  podem concorrer profissionais jornalistas autores de 
trabalhos produzidos sobre todas as atividades produtivas dos segmentos de 
Comércio, Serviços e Turismo, bem como ações e projetos do Sesc e Senac em prol 
dos comerciários do estado, e veiculados entre os dias 1º de junho e 31 de outubro 
de 2014. 
 
Assim como no ano passado, o Prêmio contemplará as categorias de Jornalismo 
Impresso; Telejornalismo; Radiojornalismo; Fotojornalismo; Jornalismo On-Line; e a 
Categoria Especial Estudante. O vencedor das categorias Jornalismo Impresso; 
Telejornalismo; Radiojornalismo; Fotojornalismo; e Jornalismo On-Line irá receber 
R$ 5 mil, cada um. Já na categoria Especial Estudante, o vencedor recebe o valor de 
R$ 2.500. Será escolhido ainda um vencedor geral, entre os ganhadores das seis 
categorias, que vai receber um prêmio extra, no valor de R$ 3.500. 
 
Os trabalhos serão julgados por uma comissão, presidida pela Coordenação de 
Comunicação da Fecomércio RN, e que terá representantes da própria Fecomércio 
RN; Sesc RN; Senac RN; Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RN; além de 
representantes dos Departamentos de Comunicação Social da UFRN; UNP; e UERN. 
 
  
 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições terão início no dia 1º de outubro, e seguem até o 05 de novembro. Os 
trabalhos que vão concorrer ao Prêmio devem ser enviados através do e-mail 
premiojornalismo@fecomerciorn.com.br, nos formatos de arquivo descritos no site 
da Fecomércio RN, no link Prêmio Sistema Fecomércio de Jornalismo 2014. 



 

 
No e-mail devem constar o material a ser avaliado e os seguintes dados do candidato 
no corpo do texto: nome, RG, número de registro como jornalista profissional no 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (na categoria Estudante, nº de matrícula e 
atestado/declaração da instituição de ensino superior na qual está matriculado), 
endereço completo, telefone, e-mail para contato e categoria na qual está se 
inscrevendo. Cada participante poderá se inscrever apenas em uma das categorias, 
com no máximo dois trabalhos. Para inscrições de trabalhos de autoria de mais de 
um jornalista, deverá ser indicado, obrigatoriamente, um autor principal. 
 
  
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: CANINDÉ SOARES       DATA: 25.08.14         
25 de agosto às 14:23 
Fecomércio RN traz Mailson da Nóbrega e Carlos Alberto Sardenberg para 
Seminário em Natal 
Evento será realizado no Teatro Riachuelo, no dia 29 de setembro, e integra as comemorações dos 65 anos 

da entidade. 

 
 
Uma instituição sempre em busca da promoção do desenvolvimento econômico e 
social do Rio Grande do Norte. Desta forma tem atuado a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, que neste ano de 2014 comemora 
65 anos de fundação. E para marcar a data, a entidade realiza o seminário 
“Fecomércio RN: 65 anos à frente”, no próximo dia 29 de setembro, a partir das 19h, 
no Teatro Riachuelo. 
 
No Seminário, o público terá um encontro marcado com a informação e a análise da 
nossa atual situação econômica, através das palestras do economista e ex-ministro 
da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que falará sobre “O Sistema Fiscal e Tributário 
Brasileiro, o que precisa ser mudado e como isso deve ser feito?”; e do jornalista 
especializado em Economia, Carlos Alberto Sardenberg, queirá proferir a palestra 
“Os rumos da economia brasileira nos próximos anos, como ajustar nossas velas?”. 
Após as palestras, haverá um debate mediado pelo presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
O Seminário será aberto ao público. Maiores informações sobre preços das senhas 
podem ser obtidas no setor de Comunicação e Marketing da Fecomércio (3026 
9416). É esperado um público de 1.500 pessoas. 
 
  
 
65 Anos 
 
Ao longo de todo este ano a Fecomércio RN vem promovendo eventos para marcar a 
passagem dos seus 65 anos de fundação. O primeiro deles foi a reinauguração do 
edifício-sede, em março; uma edição especial do Motores do Desenvolvimento, que 
teve nomes em sua programação como Luiza Trajano, Flávio Rocha, Alexandre 
Sampaio, Alisson Paolinelli e o ministro Guilherme Afif Domingos; e mais 
recentemente a edição especial do Mérito Jessé Freire, no último dia 1º de agosto. 
 
Além disso, foi criado um selo comemorativo, alusivo aos 65 anos, e que passou a 
ser usado em todos os documentos e correspondências emitidos pela instituição. 
Ainda este ano será lançado o Prêmio Sistema Fecomércio de Jornalismo, que terá 
como tema “Fecomércio 65 anos, conquistas e desafios da entidade e do setor que 
traciona o RN”. 

http://canindesoares.com/fecomercio-rn-traz-mailson-da-nobrega-e-carlos-alberto-sardenberg-para-seminario-em-natal
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Maílson da Nóbrega 
 
Paraibano, iniciou sua carreira como escriturário do Banco do Brasil, e logo foi 
promovido à direção geral, que ficava no Rio de Janeiro. Foi para Brasília em 1970, 
quando a presidência da instituição passou a funcionar na cidade. Logo se tornou 
assessor da presidência e depois assessor técnico. Em 1977 foi emprestado ao 
Ministério da Indústria e do Comércio. Começou no Ministério da Fazenda em 1979, 
assessorando os ministros Karlos Rischbieter e Ernane Galvêas, que o alçou a 
secretário geral. Dirigiu o European Brazilian Bank (Eurobraz), em Londres. Foi 
Ministro da Fazenda no governo de José Sarney, quando restabeleceu as relações 
com a comunidade financeira internacional.  Depois de deixar o governo, passou a se 
dedicar à atividade de consultor econômico, colunista em grandes veículos e 
publicou quatro livros, entre eles sua autobiografia. 
 
  
 
Carlos Alberto Sardenberg 
 
O jornalista é âncora do programa de rádio CBN Brasil, veiculado em rede nacional. É 
comentarista econômico da CBN, da Globonews e da TV Globo. Escreve uma coluna 
em O Estado de São Paulo e outra no jornal O Globo. Mantém o site 
http://www.sardenberg.com.br/, com informações e comentários econômicos. Na 
tevê, foi apresentador do Jornal das Dez da Globonews, do telejornal da Gazeta 
Mercantil e do Roda Viva, programa de entrevistas da TV Cultura. É palestrante na 
área de política e política econômica. Em 43 anos de jornalismo, trabalhou como 
repórter, redator e editor nos jornais O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil e Folha 
de São Paulo. Nas mesmas funções, trabalhou ainda nas revistas Veja e Isto É. 
 
  
 
– 
 
Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE       DATA: 25.08.14         
Sistema Fecomércio RN lança Prêmio de Jornalismo 2014  | Ponto de Vista com 
Nelson Freire 
 

 
 
Posted on 25. Aug, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
O Sistema Fecomércio do Rio Grande do Norte lança  a 2ª edição do Prêmio Sistema 
Fecomércio RN de Jornalismo,  que tem como objetivo reconhecer o trabalho de 
jornalistas e estudantes da área, com trabalhos veiculados em jornais, revistas, 
emissoras de rádio, TV e veículos on-line. 
 
Com o tema “Fecomércio 65 anos, conquistas e desafios da entidade e do setor que 
traciona o RN”,  podem concorrer profissionais jornalistas autores de trabalhos 
produzidos sobre todas as atividades produtivas dos segmentos de Comércio, 
Serviços e Turismo, bem como ações e projetos do Sesc e Senac em prol dos 
comerciários do estado, e veiculados entre os dias 1º de junho e 31 de outubro de 
2014. 
 
Assim como no ano passado, o Prêmio contemplará as categorias de Jornalismo 
Impresso; Telejornalismo; Radiojornalismo; Fotojornalismo; Jornalismo On-Line; e a 
Categoria Especial Estudante. O vencedor das categorias Jornalismo Impresso; 
Telejornalismo; Radiojornalismo; Fotojornalismo; e Jornalismo On-Line irá receber 
R$ 5 mil, cada um. Já na categoria Especial Estudante, o vencedor recebe o valor de 
R$ 2.500. Será escolhido ainda um vencedor geral, entre os ganhadores das seis 
categorias, que vai receber um prêmio extra, no valor de R$ 3.500. 
 
Os trabalhos serão julgados por uma comissão, presidida pela Coordenação de 
Comunicação da Fecomércio RN, e que terá representantes da própria Fecomércio 
RN; Sesc RN; Senac RN; Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RN; além de 
representantes dos Departamentos de Comunicação Social da UFRN; UNP; e UERN. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM       DATA: 25.08.14         
Fecomércio promove seminário em Natal - Notícias - Cidades - Nominuto.com 
 
 
Em comemoração aos 65 anos de fundação da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio), a 
entidade realiza o seminário 
 
Fecomércio RN: 65 anos à frente&quot;, no dia 29 de setembro, a partir 
das 19h, no Teatro Riachuelo. A entidade espera receber um público de 1.500 
pessoas.  
 
No seminário, o público pode participar das 
palestras do economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que 
falará sobre &quot;O Sistema Fiscal e Tributário Brasileiro, o que precisa ser 
mudado e como isso deve ser feito?&quot;; e do jornalista especializado em 
Economia, Carlos Alberto Sardenberg, queira proferir a palestra &quot;Os rumos 
da economia brasileira nos próximos anos, como ajustar nossas velas?&quot;. 
Após as palestras, haverá um debate mediado pelo presidente do Sistema 
Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
O Seminário será aberto ao público. Outras 
informações sobre o evento podem ser obtidas no setor de comunicação e 
marketing da Fecomércio pelo telefone (84) 3026- 9416.  
 
65 Anos Ao longo de todo este ano a Fecomércio vem 
promovendo eventos para marcar a passagem dos seus 65 anos de fundação. O 
primeiro deles foi a reinauguração do edifício-sede, em março; uma edição 
especial do Motores do Desenvolvimento, que teve nomes em sua programação 
como 
Luiza Trajano, Flávio Rocha, Alexandre Sampaio, Alisson Paolinelli e o ministro 
Guilherme Afif Domingos; e mais recentemente a edição especial do Mérito Jessé 
Freire, no último dia 1º de agosto. 
 
Além disso, foi criado um selo comemorativo, 
alusivo aos 65 anos, e que passou a ser usado em todos os documentos e 
correspondências 
emitidos pela instituição. Ainda este ano será lançado o Prêmio Sistema 
Fecomércio de Jornalismo, que terá como tema &quot;Fecomércio 65 anos, 
conquistas e desafios da entidade e do setor que traciona o RN&quot;. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM       DATA: 25.08.14         
Sistema Fecomércio lança Prêmio de Jornalismo 2014 - Notícias - Cidades - 
Nominuto.com 
 
Jornalistas e estudantes podem concorrer a 2ª 
edição do Prêmio Sistema Fecomércio RN de Jornalismo promovido pela federação. 
O objetivo é reconhecer o trabalho de profissionais da área, com trabalhos 
veiculados em jornais, revistas, emissoras de rádio, TV e veículos on-line. 
 
Com o tema &quot;Fecomércio 65 anos, conquistas e 
desafios da entidade e do setor que traciona o RN&quot;,  podem concorrer 
profissionais jornalistas autores de trabalhos produzidos sobre todas as 
atividades produtivas dos segmentos de Comércio, Serviços e Turismo, bem como 
ações e projetos do Sesc e Senac em prol dos comerciários do estado, e 
veiculados entre os dias 1º de junho e 31 de outubro de 2014. 
 
Assim como no ano passado, o Prêmio contemplará as 
categorias de Jornalismo Impresso; Telejornalismo; Radiojornalismo; 
Fotojornalismo; Jornalismo On-Line; e a Categoria Especial Estudante.  
 
O vencedor das categorias Jornalismo Impresso; 
Telejornalismo; Radiojornalismo; Fotojornalismo; e Jornalismo On-Line irá 
receber R$ 5 mil, cada um. Já na categoria Especial Estudante, o vencedor 
recebe o valor de R$ 2.500. Será escolhido ainda um vencedor geral, entre os 
ganhadores das seis categorias, que vai receber um prêmio extra, no valor de R$ 
3.500. 
 
Os trabalhos serão julgados por uma comissão, organizada 
pela coordenação de comunicação da Fecomércio, e que terá representantes da 
própria entidade, do Sesc,  do Senac, do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do RN (Sindjorn), além de representantes dos departamentos de 
comunicação social da UFRN, UNP, e UERN.  
 
Inscrições  
As inscrições terão início no dia 1º de outubro, e seguem até o 5 de novembro. 
Os trabalhos que vão concorrer ao prêmio devem ser enviados através do e-mail 
premiojornalismo@fecomerciorn.com.br, 
nos formatos de arquivo descritos no site da Fecomércio. 
 
No e-mail deve constar o material a ser avaliado e 
os seguintes dados do candidato no corpo do texto: nome, RG, número de registro 
como jornalista profissional no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (na 
categoria Estudante, nº de matrícula e atestado/declaração da instituição de 
ensino superior na qual está matriculado), endereço completo, telefone, e-mail 



 

para contato e categoria na qual está se inscrevendo.  
 
Cada participante poderá se inscrever apenas em uma 
das categorias, com no máximo dois trabalhos. Para inscrições de trabalhos de 
autoria de mais de um jornalista, deverá ser indicado, obrigatoriamente, um 
autor principal. 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Fecomércio RN traz Mailson da Nóbrega e Carlos Alberto Sardenberg para 
Seminário em Natal 
 Evento será realizado no Teatro Riachuelo, no dia 29 de setembro, e integra as 
comemorações dos 65 anos da entidade 
 
Uma instituição sempre em busca da promoção do desenvolvimento econômico e 
social do Rio Grande do Norte. Desta forma tem atuado a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, que neste ano de 2014 comemora 
65 anos de fundação. E para marcar a data, a entidade realiza o seminário 
&quot;Fecomércio RN: 65 anos à frente&quot;, no próximo dia 29 de setembro, a 
partir das 19h, no Teatro Riachuelo. 
 
No Seminário, o público terá um encontro marcado com a informação e a análise da 
nossa atual situação econômica, através das palestras do economista e ex-ministro 
da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que falará sobre &quot;O Sistema Fiscal e 
Tributário Brasileiro, o que precisa ser mudado e como isso deve ser feito?&quot;; e 
do jornalista especializado em Economia, Carlos Alberto Sardenberg, queirá proferir 
a palestra &quot;Os rumos da economia brasileira nos próximos anos, como ajustar 
nossas velas?&quot;. Após as palestras, haverá um debate mediado pelo presidente 
do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
O Seminário será aberto ao público. Maiores informações sobre preços das senhas 
podem ser obtidas no setor de Comunicação e Marketing da Fecomércio (3026 
9416). É esperado um público de 1.500 pessoas. 
 
  
 
65 Anos 
 
Ao longo de todo este ano a Fecomércio RN vem promovendo eventos para marcar a 
passagem dos seus 65 anos de fundação. O primeiro deles foi a reinauguração do 
edifício-sede, em março; uma edição especial do Motores do Desenvolvimento, que 
teve nomes em sua programação como Luiza Trajano, Flávio Rocha, Alexandre 
Sampaio, Alisson Paolinelli e o ministro Guilherme Afif Domingos; e mais 
recentemente a edição especial do Mérito Jessé Freire, no último dia 1º de agosto. 
 
Além disso, foi criado um selo comemorativo, alusivo aos 65 anos, e que passou a 
ser usado em todos os documentos e correspondências emitidos pela instituição. 
Ainda este ano será lançado o Prêmio Sistema Fecomércio de Jornalismo, que terá 



 

como tema &quot;Fecomércio 65 anos, conquistas e desafios da entidade e do setor 
que traciona o RN&quot;. 
 
  
 
Maílson da Nóbrega 
 
Paraibano, iniciou sua carreira como escriturário do Banco do Brasil, e logo foi 
promovido à direção geral, que ficava no Rio de Janeiro. Foi para Brasília em 1970, 
quando a presidência da instituição passou a funcionar na cidade. Logo se tornou 
assessor da presidência e depois assessor técnico. Em 1977 foi emprestado ao 
Ministério da Indústria e do Comércio. Começou no Ministério da Fazenda em 1979, 
assessorando os ministros Karlos Rischbieter e Ernane Galvêas, que o alçou a 
secretário geral. Dirigiu o European Brazilian Bank (Eurobraz), em Londres. Foi 
Ministro da Fazenda no governo de José Sarney, quando restabeleceu as relações 
com a comunidade financeira internacional.  Depois de deixar o governo, passou a se 
dedicar à atividade de consultor econômico, colunista em grandes veículos e 
publicou quatro livros, entre eles sua autobiografia. 
 
  
 
Carlos Alberto Sardenberg 
 
O jornalista é âncora do programa de rádio CBN Brasil, veiculado em rede nacional. É 
comentarista econômico da CBN, da Globonews e da TV Globo. Escreve uma coluna 
em O Estado de São Paulo e outra no jornal O Globo. Mantém o site 
http://www.sardenberg.com.br/, com informações e comentários econômicos. Na 
tevê, foi apresentador do Jornal das Dez da Globonews, do telejornal da Gazeta 
Mercantil e do Roda Viva, programa de entrevistas da TV Cultura. É palestrante na 
área de política e política econômica. Em 43 anos de jornalismo, trabalhou como 
repórter, redator e editor nos jornais O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil e Folha 
de São Paulo. Nas mesmas funções, trabalhou ainda nas revistas Veja e Isto É. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 
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Fecomércio traz Mailson da Nóbrega e Carlos Alberto Sardenberg para Natal - 
Portal No Ar 
 
 
Uma instituição sempre em busca da promoção do desenvolvimento econômico e 
social do Rio Grande do Norte. Desta forma tem atuado a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, que neste ano de 2014 comemora 
65 anos de fundação. E para marcar a data, a entidade realiza o seminário 
Fecomércio RN: 65 anos à frente, no próximo dia 29 de setembro, a partir das 19h, 
no Teatro Riachuelo. 
 
No Seminário, o público terá um encontro marcado com a informação e a análise da 
nossa atual situação econômica, através das palestras do economista e ex-ministro 
da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que falará sobre “O Sistema Fiscal e Tributário 
Brasileiro, o que precisa ser mudado e como isso deve ser feito?”; e do jornalista 
especializado em Economia, Carlos Alberto Sardenberg, que irá proferir a palestra 
“Os rumos da economia brasileira nos próximos anos, como ajustar nossas velas?”. 
Após as palestras, haverá um debate mediado pelo presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
O Seminário será aberto ao público. Maiores informações sobre preços das senhas 
podem ser obtidas no setor de Comunicação e Marketing da Fecomércio (3026 
9416). É esperado um público de 1.500 pessoas. 
 
65 Anos 
 
Ao longo de todo este ano a Fecomércio RN vem promovendo eventos para marcar a 
passagem dos seus 65 anos de fundação. O primeiro deles foi a reinauguração do 
edifício-sede, em março; uma edição especial do Motores do Desenvolvimento, que 
teve nomes em sua programação como Luiza Trajano, Flávio Rocha, Alexandre 
Sampaio, Alisson Paolinelli e o ministro Guilherme Afif Domingos; e mais 
recentemente a edição especial do Mérito Jessé Freire, no último dia 1º de agosto. 
 
Além disso, foi criado um selo comemorativo, alusivo aos 65 anos, e que passou a 
ser usado em todos os documentos e correspondências emitidos pela instituição. 
Ainda este ano será lançado o Prêmio Sistema Fecomércio de Jornalismo, que terá 
como tema “Fecomércio 65 anos, conquistas e desafios da entidade e do setor que 
traciona o RN”. 
 
Maílson da Nóbrega 
 
Paraibano, iniciou sua carreira como escriturário do Banco do Brasil, e logo foi 



 

promovido à direção geral, que ficava no Rio de Janeiro. Foi para Brasília em 1970, 
quando a presidência da instituição passou a funcionar na cidade. Logo se tornou 
assessor da presidência e depois assessor técnico. Em 1977 foi emprestado ao 
Ministério da Indústria e do Comércio. Começou no Ministério da Fazenda em 1979, 
assessorando os ministros Karlos Rischbieter e Ernane Galvêas, que o alçou a 
secretário geral. Dirigiu o European Brazilian Bank (Eurobraz), em Londres. Foi 
Ministro da Fazenda no governo de José Sarney, quando restabeleceu as relações 
com a comunidade financeira internacional. Depois de deixar o governo, passou a se 
dedicar à atividade de consultor econômico, colunista em grandes veículos e 
publicou quatro livros, entre eles sua autobiografia. 
 
Carlos Alberto Sardenberg 
 
O jornalista é âncora do programa de rádio CBN Brasil, veiculado em rede nacional. É 
comentarista econômico da CBN, da Globonews e da TV Globo. Escreve uma coluna 
em O Estado de São Paulo e outra no jornal O Globo. Mantém o site 
http://www.sardenberg.com.br/, com informações e comentários econômicos. Na 
tevê, foi apresentador do Jornal das Dez da Globonews, do telejornal da Gazeta 
Mercantil e do Roda Viva, programa de entrevistas da TV Cultura. É palestrante na 
área de política e política econômica. Em 43 anos de jornalismo, trabalhou como 
repórter, redator e editor nos jornais O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil e Folha 
de São Paulo. Nas mesmas funções, trabalhou ainda nas revistas Veja e Isto É. 
 
Atualizado em 25 de agosto às 14:24 
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Programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura encerra na zona Norte - Notícias - 
Cultura - Nominuto.com 
 
A Mostra Sesc de Arte e Cultura chega ao Sesc zona Norte (Rua: Paranduva, s/n. 
Santa Catarina), de 26 a 29 de agosto,com uma intensa programação cultural. Serão 
quatro dias, com atividades pela manhã, tarde e noite, incluindo apresentações de 
grupos folclóricos, balé do Sesc zona Norte, lançamento de livro, apresentações 
culturais de escolas convidadas, ações formativas de dança, música e teatro, 
exposição de mamulengos, feira de artesanato e shows com Caio Padilha e Artur 
Soares. 
 
A abertura da programação será com um bate-papo com personalidades da cultura 
popular, com o presidente do Instituto Câmara Cascudo, Daliana Cascudo e o 
presidente Estadual da Comissão de Folclor, Gutemberg Costa. Toda da programação 
é gratuita e aberta ao público. 
 
“O Sesc já realizava o Aldeia Sesc reunindo uma programação mais pontual, que 
acontecia na Zona Norte de Natal. Mas, este ano resolvemos inovar e reunir vários 
projetos culturais em agosto. Espero que toda a família aproveite e prestigie o que 
preparamos para vocês”, explica a diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral. 
 
Mostra Sesc de Arte e Cultura Lançado no dia 30 de julho, na sede da Fecomércio, a 
Mostra Sesc de Arte e Cultura, é mais uma iniciativa da instituição de fomento à 
cultura potiguar. A programação contemplou Natal, Mossoró, Caicó, Pipa, Macaíba, 
São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi, Cruzeta, Currais Novos, Nova Cruz 
e Assú. 
 
A programação começou antes mesmo de agosto, ainda no dia 31 de julho, tivemos 
a apresentação do projeto “Sonora Brasil”, com o show do grupo Quarteto 
Belmonte, no Teatro Eliseu Ventania, em Mossoró. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NOAR     DATA: 25.08.14         
 
Programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura encerra na Zona Norte - Portal No 
Ar 
 
De 26 a 29 de agosto, a Mostra Sesc de Arte e Cultura chega ao Sesc Zona Norte 
(Rua: Paranduva, s/n. Santa Catarina), com uma intensa programação cultural. Serão 
quatro dias, com atividades pela manhã, tarde e noite, incluindo apresentações de 
grupos folclóricos, balé do Sesc Zona Norte, lançamento de livro, apresentações 
culturais de escolas convidadas, ações formativas de dança, música e teatro, 
exposição de mamulengos, feira de artesanato e shows com Caio Padilha e Artur 
Soares. 
 
A abertura da programação será com um bate-papo com personalidades da cultura 
popular, como Daliana Cascudo (presidente do Instituto Câmara Cascudo); 
Gutemberg Costa (presidente Estadual da Comissão de Folclore).  Toda da 
programação é gratuita e aberta ao público. 
 
“O Sesc já realizava o Aldeia Sesc reunindo uma programação mais pontual, que 
acontecia na Zona Norte de Natal. Mas, este ano resolvemos inovar e reunir vários 
projetos culturais em agosto. Espero que toda a família aproveite e prestigie o que 
preparamos para vocês”, explica a diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral. 
 
Mostra Sesc de Arte e Cultura 
 
Lançado no dia 30 de julho, na sede da Fecomércio RN, a Mostra Sesc de Arte e 
Cultura, é mais uma iniciativa da instituição de fomento à cultura potiguar. A 
programação contemplou Natal, Mossoró, Caicó, Pipa, Macaíba, São Gonçalo do 
Amarante, São Paulo do Potengi, Cruzeta, Currais Novos, Nova Cruz e Assú. 
 
A programação começou antes mesmo de agosto, ainda no dia 31 de julho, tivemos 
a apresentação do projeto “Sonora Brasil”, com o show do grupo Quarteto 
Belmonte, no Teatro Eliseu Ventania, em Mossoró. 
 
Serviço: 
 
O quê?Programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura no Sesc Zona Norte 
 
Quando? 26 a 29/08/14 
 
Onde? Sesc Zona Norte. Rua: Paranduva, s/n. Conjunto Santa Catarina. 
 
Consultar horários e programação no www.sescrn.com.br 
 



 

Programação gratuita e aberta ao público 
 
Atualizado em 25 de agosto às 12:41 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: LEONARDO SODRÉ     DATA: 25.08.14         
.: Programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura termina na Zona Norte 

 
 



 

As atividades encerram a programação cultural do Sistema Fecomércio, que através 
do Sesc, acontece durante todo o mês de agosto 
 
De 26 a 29 a Mostra Sesc de Arte e Cultura chega ao Sesc Zona Norte (Rua: 
Paranduva, s/n. Santa Catarina), com uma intensa programação cultural. Serão 
quatro dias, com atividades pela manhã, tarde e noite, incluindo apresentações de 
grupos folclóricos, balé do Sesc Zona Norte, lançamento de livro, apresentações 
culturais de escolas convidadas, ações formativas de dança, música e teatro, 
exposição de mamulengos, feira de artesanato e shows com Caio Padilha e Artur 
Soares.  
A abertura da programação será com um bate-papo com personalidades da cultura 
popular, como Daliana Cascudo (presidente do Instituto Câmara Cascudo); 
Gutemberg Costa (presidente Estadual da Comissão de Folclore).  Toda da 
programação é gratuita e aberta ao público. 
 
“O Sesc já realizava o Aldeia Sesc reunindo uma programação mais pontual, que 
acontecia na Zona Norte de Natal. Mas, este ano resolvemos inovar e reunir vários 
projetos culturais em agosto. Espero que toda a família aproveite e prestigie o que 
preparamos para vocês”, explica a diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral. 
 
Mostra Sesc de Arte e Cultura 
 
Lançado no dia 30 de julho, na sede da Fecomércio RN, a Mostra Sesc de Arte e 
Cultura, é mais uma iniciativa da instituição de fomento à cultura potiguar. A 
programação contemplou Natal, Mossoró, Caicó, Pipa, Macaíba, São Gonçalo do 
Amarante, São Paulo do Potengi, Cruzeta, Currais Novos, Nova Cruz e Assú. 
 
A programação começou antes mesmo de agosto, ainda no dia 31 de julho, tivemos 
a apresentação do projeto “Sonora Brasil”, com o show do grupo Quarteto 
Belmonte, no Teatro Eliseu Ventania, em Mossoró. 
 
Serviço:  
O quê?Programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura no Sesc Zona Norte  
Quando? 26 a 29/08/14  
Onde? Sesc Zona Norte. Rua: Paranduva, s/n. Conjunto Santa Catarina.  
Consultar horários e programação no www.sescrn.com.br  
Programação gratuita e aberta ao público 
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