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Tribuna de Notícias: Fecomércio RN traz Mailson da Nóbrega e Carlos Alberto 
Sardenberg para Seminário em Natal 
 

 
 
 
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 
sitehttp://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. 
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SESC  
VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE          DATA: 26.08.14          
Últimos dias para se inscrever na oficina gratuita do Sesc Dramaturgia no RN | O 
Jornal de Hoje 
 

 
 
Encerram nesta quinta-feira (28/09) as inscrições para a oficina “O Sagrado na 
Dramaturgia”, realizada em Natal. Gratuita, a oficina do projeto Sesc Dramaturgia 
oferece 24 vagas, e acontece de 28 a 30/08, das 14h às 18h, no Departamento de 
Artes da UFRN (DEART). As inscrições podem ser feitas no site do Sesc RN, 
o www.sescrn.com.br. 
 
Mais duas cidades potiguares receberão a oficina “O Sagrado na Dramaturgia”: 
Caicó, cujas inscrições vão até dia 30/08; e Mossoró, com inscrições encerradas dia 
03/09. São disponibilizadas igualmente 24 vagas para cada cidade, e os formulários 
de inscrição também estão disponíveis no site do Sesc RN. 
 
Em muitas cidades do país, acontecem anualmente eventos teatrais relacionados a 
datas sagradas do calendário cívico. A oficina “O Sagrado na Dramaturgia” pretende 
abordar as diversas formas de narrativa, linguagem e estrutura dramatúrgicas que 
envolvem a elaboração e a encenação de obras com temáticas relacionadas ao 
sagrado em suas mais variadas matrizes. Por isso, foram selecionadas para estudo 
peças dos mais variados estados brasileiros, com propostas estéticas bem 
diversificadas. São elas: “O Baile do Menino Deus” ( PE), “O Livro de Jó” (SP), “A 
Procissão” (CE), “A Paixão de Cristo” (BA) e “Exu, a Boca do Universo” (BA). 
 
A experiência adquirida na oficina possibilita que os participantes adquiram 
habilidades para realizar leituras dramáticas e pequenas encenações em suas zonas 
de atuação. Leituras, análises narrativas, técnicas de voz, noções básicas de figurino, 
espaço-tempo, cenário, iluminação e muito mais integram a metodologia. 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE CANINDÉ SOARES.COM         DATA: 26.08.14          
 
26 de agosto às 17:29 
Últimos dias para se inscrever na oficina gratuita do Sesc Dramaturgia 
 
 
“O Sagrado na Dramaturgia” recebe inscrições online até 28/08 em Natal. Oficina 
também será ministrada em Mossoró e Caicó 
 
  
 
Encerram nesta quinta-feira (28/09) as inscrições para a oficina “O Sagrado na 
Dramaturgia”, realizada em Natal. Gratuita, a oficina do projeto Sesc Dramaturgia 
oferece 24 vagas, e acontece de 28 a 30/08, das 14h às 18h, no Departamento de 
Artes da UFRN (DEART). As inscrições podem ser feitas no site do Sesc RN, o 
www.sescrn.com.br. 
 
  
 
Mais duas cidades potiguares receberão a oficina “O Sagrado na Dramaturgia”: 
Caicó, cujas inscrições vão até dia 30/08; e Mossoró, com inscrições encerradas dia 
03/09. São disponibilizadas igualmente 24 vagas para cada cidade, e os formulários 
de inscrição também estão disponíveis no site do Sesc RN. 
 
  
 
Em muitas cidades do país, acontecem anualmente eventos teatrais relacionados a 
datas sagradas do calendário cívico. A oficina “O Sagrado na Dramaturgia” pretende 
abordar as diversas formas de narrativa, linguagem e estrutura dramatúrgicas que 
envolvem a elaboração e a encenação de obras com temáticas relacionadas ao 
sagrado em suas mais variadas matrizes. Por isso, foram selecionadas para estudo 
peças dos mais variados estados brasileiros, com propostas estéticas bem 
diversificadas. São elas: “O Baile do Menino Deus” ( PE), “O Livro de Jó” (SP), “A 
Procissão” (CE), “A Paixão de Cristo” (BA) e “Exu, a Boca do Universo” (BA). 
 
  
 
A experiência adquirida na oficina possibilita que os participantes adquiram 
habilidades para realizar leituras dramáticas e pequenas encenações em suas zonas 
de atuação. Leituras, análises narrativas, técnicas de voz, noções básicas de figurino, 
espaço-tempo, cenário, iluminação e muito mais integram a metodologia. 
 
  
 

http://canindesoares.com/ultimos-dias-para-se-inscrever-na-oficina-gratuita-do-sesc-dramaturgia


 

Serviço: 
 
O quê? Sesc Dramaturgia abre inscrições para oficina “O Sagrado na  Dramaturgia” 
Quando e onde? 
NATAL  
Inscrições até 28/08 | Aulas de 28 a 30/08, das 14h às 18h, no DEART-UFRN CAICÓ  
Inscrições até 30/08 | Aulas de 01 a 03/09 na Casa de Cultura MOSSORÓ  
Inscrições até 03/09 | Aulas de 05 a 07/09 no Teatro Dix-huit Rosado Como se 
inscrever? No site www.sescrn.com.br OFICINAS GRATUITAS 
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 26.08.14          
 
Zona Norte recebe Mostra Sesc de Arte e Cultura  - Notícias - Cultura - 
Nominuto.com 
 
Começa nesta terça-feira (26) e segue até próxima 
sexta-feira (29), a Mostra Sesc de Arte e Cultura no Sesc zona Norte, com uma 
intensa programação cultural.  
 
Serão quatro dias, com atividades durante os três turnos, 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 contará com um bate-papo com 
personalidades da cultura popular, como a presidente do Instituto Câmara 
Cascudo, Daliana Cascudo e o presidente Estadual da Comissão de Folclore, 
Gutemberg Costa. Toda da programação é gratuita e aberta ao público. 
 
Mostra Sesc de Arte e Cultura Lançado no final do mês 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 NO AR         DATA: 26.08.14          
Sesc levou ações formativas e música ao Fest Bossa & Jazz - Portal No Ar 
 

 
No 4º Fest Bossa &amp; Jazz, muitas atrações musicais subiram ao palco. Mas o 
festival, realizado na praia de Pipa e em Natal, foi além das apresentações: graças ao 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), foram realizadas, pelo 
segundo ano consecutivo, atividades que aliaram formação musical, estímulo a 
novos talentos e sustentabilidade. 
 
Mais de 600 jovens de Pipa, Tibau do Sul, Sibaúma e Natal participaram das oficinas 
Sesc RN: Música e Sustentabilidade. Com elas, “aprendi a tocar, a criar novos 
instrumentos, a pintar eles e a conservar a natureza”, listou o estudante Aparício de 
Souza, 13, morador da comunidade de Sibaúma. 
 
Mais de 600 jovens participaram das oficinas oferecidas pelo Sesc (Foto: Divulgação) 
Para ele, a conscientização promovida pela oficina é “muito importante porque, se 
não começar a fazer isso, vai aparecer mais lixo e doenças”. Parte dos jovens 
músicos e conscientes se apresentou no palco Manoca Barreto, em Pipa, no 
domingo (24), com os tambores, afoxés e outros instrumentos feitos com baldes, 
latas e materiais antes vistos como lixo. 
 
Workshops 
 
Houve mais atividade dentro da programação levada pelo Sesc RN ao 4º Fest Bossa 
&amp; Jazz. De forma gratuita, alguns dos músicos convidados pelo festival 
partilharam seus conhecimentos em quatro workshops, 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), este último promovido no Sesc Centro, em 



 

Natal. “Essa parte formativa é super válida. Pretendo até me inteirar mais sobre esse 
trabalho do Sesc”, contou o músico potiguar Gustavo Cocentino, expectador do 
workshop de guitarra blues com Eric Gales. 
 
“Estas ações formativas são o maior legado que o Sesc deixa para as comunidades 
onde acontecem festivais desse tipo”, frisou a diretora regional do Sesc, Jeane 
Amaral. Além disso, as apresentações da Bossa &amp; Jazz Street Band no festival, 
encabeçadas pelo maestro Eugênio Graça (instrutor musical do Sesc), também foram 
chanceladas pela instituição. 
 
Sesc RN em Pipa 
 
O Sesc procura sempre levar atividades gratuitas a festivais em Pipa. Só em 2014, 
participou do Festival Literário de Pipa (Flipipa), do Fest Bossa &amp; Jazz e estará 
presente ainda no 10º Festival Gastronômico de Pipa, realizado de 10 a 18 de 
outubro. 
 
Atualizado em 26 de agosto às 14:25 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE CANINDÉ SOARES         DATA: 26.08.14          

Cantora potiguar, Camila Masiso é finalista do Samsung E-Festival 
 

 
 
Cantora potiguar concorre na categoria Melhor Canção com ‘Rei do Povo’, do CD 
Patuá. Votação online para escolher vencedores pode ser feita até dia 05/09 
 
 Entre mais de 600 participantes de todo o Brasil, a cantora potiguar Camila Masiso 
foi selecionada para ser uma das cinco finalistas do Samsung E-Festival. A música 
“Rei do Povo”, do seu mais novo trabalho, “Patuá”, foi a escolhida para concorrer na 
categoria “Melhor Canção”. Agora, ela depende do voto popular para vencer o 
festival promovido pela empresa transnacional. Até o dia 05/09, é possível votar no 
site  www.efestival.com.br.  
 
O resultado será divulgado no último dia de votação (05/09). A comissão julgadora, 
liderada pelo curador artístico, cantor, compositor e produtor musical Thomas Roth, 
selecionou os cinco melhores e mais talentosos artistas que tiveram suas canções 
inéditas inscritas no Samsung E-Festival. Criatividade, originalidade e harmonização 
foram consideradas. Além de Camila Masiso, também concorrem na categoria 
“Melhor Canção”: Tibless (MG), General Bonimores (RS), Pão de Hamburguer (PR) e 
Eric Matern (SP). A potiguar é a única voz feminina na categoria.  
 
 O Samsung E-Festival premiará os três melhores com R$ 5 mil (cinco mil reais) para 
o terceiro colocado; R$ 15 mil (quinze mil reais) para o segundo lugar e R$ 30 mil 
(trinta mil reais) para o grande vencedor. O artista mais votado receberá também o 

http://canindesoares.com/cantora-potiguar-camila-masiso-e-finalista-do-samsung-e-festival


 

apoio artístico de Thomas Roth e da curadoria do projeto para a construção de seu 
plano de carreira. 
 
O Samsung E-Festival terá encerramento nacional em grande estilo. Estão previstas 
apresentações dos vencedores em shows com a participação de grandes nomes da 
Música Popular Brasileira em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, em datas que 
serão divulgadas em breve. 
 
  
 
Sobre Camila Masiso 
 
A música “Rei do Povo” faz parte do repertório de “Patuá”, trabalho recém-lançado 
por Camila Masiso no Teatro Riachuelo, em Natal. O show do álbum também foi 
levado a Paris, a Currais Novos e à praia de Pipa. A canção que concorre no Samsung 
E-Festival é composta por Vinícius Lins, Alex Amorim e João Henrique Koerig, e 
arranjada pelos músicos norte-rio-grandenses Diogo Guanabara, Rogério Pitomba e 
Henrique Pacheco. 
 
  
 
Camila Masiso começou a carreira solo em 2009, cantando clássicos do samba e da 
bossa nova em Natal. O seu primeiro disco autoral foi “Boas Novas”, lançado em 
2010, com nove canções inéditas. A cantora foi finalista do festival MPBeco, recebeu 
prêmio Hangar de “Intérprete Revelação” em 2010, ganhou prêmio O Poti, 
promovido pelo jornal Diário de Natal, na categoria “Artista Popular”, após ser a 
mais votada na internet, participou de duas edições do projeto Parcerias Sinfônicas, 
do Sesc RN – a primeira edição, na qual foi solista, também levou prêmio Hangar de 
“Melhor Show do Ano” (2011) –  e levou seu talento a países como França, Itália, 
Áustria e Eslovênia. No cenário atual, se firma como uma grande aposta da música 
popular brasileira. Tocou em grandes palcos, como o do Teatro Rival (RJ), e 
participou de shows com artistas como Roberto Menescal, um dos criadores da 
bossa nova, e a cantora mexicana Julieta Venegas, duas vezes ganhadora do 
Grammy Latino.  
 
Serviço: 
 
O quê? Camila Masiso está entre finalistas do Samsung E-Festival Até quando votar? 
Até dia 05/09 Como votar? No site www.efestival.com.br (categoria “Melhor 
Canção”) Veja vídeo  de “O Rei do Povo”: 
https://www.youtube.com/watch?v=e9Vd6s3Z-ag Site oficial de Camila Masiso: 
www.camilamasiso.com.br 
 
– 



 

 
___________________ 
Lorena Gurgel 
 
Jornalista – DRT 1586 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

SENAC 
 
VEÍCULO: SITE REVISTA DEGUSTE         DATA: 26.08.14          
 
Notícia - Restaurante Marynada em Ponta Negra - Deguste 

 
 
 
 
Primeiro, eles vieram a Natal como turistas, em 2009, e gostaram tanto da cidade 
que decidiram trocar a rotina de São Paulo pela vida perto da praia, mudando de vez 
para o Rio Grande do Norte, onde investiram em um novo negócio. Desde outubro 
do ano passado, o casal Sidnei Quintal e Priscila Sumiyoshi inaugurou o restaurante 
Marynada, self-service que funciona em uma das avenidas mais movimentadas de 
Ponta Negra e vem conquistando muitos clientes da região. 
 



 

   
     Sidnei era desenvolvedor de software em São Paulo, e Priscila era representante 
comercial de indústria farmacêutica. Ambos têm familiaridade com a culinária 
porque sempre cozinharam nas reuniões de amigos e são bons gourmets. Priscila fez 
cursos de gastronomia no Senac de São Paulo e Natal e seus avós foram donos de 
confeitaria em Miyagi-ken, no Japão. Além disso, ela tem experiência em uma área 
interessante: foi cliente oculto em uma empresa de São Paulo, que faz avaliações em 
vários ramos empresariais, principalmente restaurantes. 
 
  No Marynada, eles estabeleceram uma agenda de pratos da semana, que somam 
às várias opções ofertadas todos os dias. Na segunda-feira o prato do dia é o 
estrogonofe, na terça-feira carne ao molho madeira, na quarta-feira costelinha 
suína, quinta-feira bife à parmegiana, sexta-feira peixada, sábado feijoada e 
domingo lasanha.  
 
 
 
 Marynada 
 
 Av. Praia de Ponta Negra, 9012 
 
 Ponta Negra - Natal/RN 
 
 Fone: (84) 9603-9005 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 26.08.14          
Carreta-Escola do Senac chega ao Oeste potiguar - Notícias - Cidades - 
Nominuto.com 
 
A população do município de Campo Grande tem a 
oportunidade fazer cursos profissionalizantes de forma gratuita com a 
Carreta-Escola do Senac que está desde a última semana, na cidade. A iniciativa 
é fruto de parceria do sistema Fecomércio, por meio do Senac, com a prefeitura 
do município.  
 
Até outubro, serão realizados os cursos de operador 
de computador, excel avançado, qualidade em prestação de serviços, auxiliar 
administrativo e vendedor. No total, foram disponibilizadas 145 vagas. A 
carreta está equipada para reproduzir internamente um laboratório de 
informática. 
 
Ainda há disponibilidade para matrículas nos 
cursos de excel e qualidade em prestação de serviços. Os interessados devem 
procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, portando 
cópia do RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. 
 
Programa Senac móvel Em 2014, o programa já atendeu as cidades de 
Canguaretama, Paraú e Jucurutu, capacitando cerca de 400 pessoas. O objetivo da 
iniciativa é levar a infraestrutura pedagógica do Senac e oportunidades de 
qualificação profissional aos municípios onde a instituição não possui 
estrutura física. 
 
No Rio Grande do Norte, o Senac Móvel atua nas 
áreas de Moda e Beleza, Turismo e Hospitalidade e Informática e Gestão. Elas 
permanecem alguns meses em cada município e sua disponibilização é feita a 
partir de parcerias. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 26.08.14          
Carreta-Escola do Senac chega ao município de Campo Grande - Portal No Ar 
 
O município de Campo Grande, no oeste potiguar, recebe, desde a última semana, a 
Carreta-Escola de Informática e Gestão do Senac, que oferecerá oportunidades 
gratuitas de capacitação profissional à população de baixa renda. A iniciativa é fruto 
de parceria do Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, com a prefeitura do 
município. Até outubro, serão realizados os cursos de Operador de Computador, 
Excel Avançado, Qualidade em Prestação de Serviços, Auxiliar Administrativo e 
Vendedor. No total, foram disponibilizadas 145 vagas. 
 
Ainda há disponibilidade para matrículas nos cursos de Excel e Qualidade em 
Prestação de Serviços. Os interessados devem procurar a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, portando cópia do RG, CPF, 
comprovante de residência e de escolaridade. 
 
A carreta que está em Campo Grande está equipada para reproduzir internamente 
um laboratório de informática. 
 
Em 2014, o Programa Senac Móvel já atendeu as cidades de Canguaretama, Paraú e 
Jucurutu, capacitando cerca de 400 pessoas. O objetivo da iniciativa é levar a 
infraestrutura pedagógica do Senac e oportunidades de qualificação profissional aos 
municípios onde a instituição não possui estrutura física. 
 
No Rio Grande do Norte, o Senac Móvel atua nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e 
Hospitalidade e Informática e Gestão. Elas permanecem alguns meses em cada 
município e sua disponibilização é feita a partir de parcerias. 
 
Atualizado em 26 de agosto às 14:30 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO         DATA: 26.08.14          
 
Início 
 /  
 Notícias 
 /  
 Tecnologia 
 /  
 Senac lança curso inédito sobre novo protocolo de internet  
 
 26/08/2014 09h33 
 
 As aulas têm início no próximo sábado (30), das 8h às 12h, no Senac Alecrim 
 
O Senac está com inscrições abertas para capacitação inédita no estado na área 
Tecnologia da Informação. O Curso Básico de IPv6 tem o objetivo de capacitar 
administradores de redes na implantação de suporte ao IPv6 - versão mais recente 
do protocolo de Internet. As aulas têm início no próximo sábado (30), das 8h às 12h, 
no Senac Alecrim. 
 
O novo sistema foi proposto para resolver o problema da falta de endereços IP 
(números únicos associados a computadores conectados) na internet. Cada 
dispositivo habilitado para se conectar a web, como tablets, computadores e 
smartphones, precisa do seu próprio endereço IP. Para a rede continuar crescendo e 
evoluindo, foi necessário criar um novo protocolo, em substituição ao IPv4, 
desenvolvido no início da internet e que se tornou insuficiente para atender a 
demanda. 
 
O curso do Senac tem uma carga horária de 30h, com aulas aos sábados, e vai 
preparar os participantes para configurar equipamentos a partir das novas técnicas 
definidas pelo IPv6. Para participar os interessados devem ter ensino fundamental 
completo, conhecimentos de Sistema Operacional Windows, Hardware e de Redes, 
além de idade mínima de 15 anos. Os concluintes receberão no final do curso um 
certificado válido e reconhecido em todo território nacional. 
 
Mais informações sobre o curso podem ter obtidas pelo telefone: 4005-1000. 
 
Serviço: Curso Básico de IPv6 Carga horária: 30h Público-Alvo: analistas de suporte, 
analistas de redes, administradores e engenheiros de redes. Aulas: aos sábados, das 
8h às 12h. Duração: 28/08 a 25/10 Investimento: R$ 183,00 (cento e oitenta e três 
reais) 
 
  
 



 

Fonte: Senac RN 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG E-TURISMO         DATA: 26.08.14          
 
Revista Natal pra Você será uma das principais peças de divulgação do RN na Feira 
da Abav «  e-Turismo 
 

 
 
A quadragésima-terceira edição da revista Natal pra Você, que será lançada na Feira 
da Abav, em 24 de setembro, em São Paulo, entra na gráfica ainda esta semana. Terá 



 

muitas novidades. Editoriais e na grade de anunciantes. A publicação, que pertence a 
este jornalista, não é vendida e circula fora de Natal. 
 
Uma das poucas revistas promocionais de destino a cargo da iniciativa privada (creio 
que é a única) em todo o Brasil, a Natal pra Você é distribuída entre “vendedores” do 
turismo potiguar, como operadores, agentes, mídia especializada e formadores de 
opinião em geral, aí incluídas autoridades do setor.  
 
Também é distribuída em feiras, congressos e workshops de turismo que contam 
com a presença institucional do Rio Grande do Norte, assim como em eventos de 
captação de congressos e negócios para Natal. 
 
Entre os novos anunciantes desta edição, destaque para a Arena das Dunas, 
Marazul, Rede Aram de Hotéis, Serhs Natal Grand Hotel, Rede Paradise, Terra 
Molhada, Enseada Maracajaú, Passeio Ecológico de Cunhaú e Hospital do Coração, 
entre outros. 
 
Já entre os anunciantes habituais, apóiam a revista a Prefeitura de Natal, Prefeitura 
de Parnamirim, Potiguar Turismo, hotel Divi-Divi, Luck Natal, hotel Atol das Rocas, 
hotel Praiamar, Holiday Inn Express, Holiday Inn Arena das Dunas, Natal Convention, 
Forró com Turista, Centro de Turismo, Wheltour, hotel Thermas, Coohotur, AABB 
Natal Eventos, Best Western Majestic, Marinas Papary, Sebrae e Senac. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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