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VEÍCULO: HILNETH CORREIA          DATA: 07.01.15             
 
Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 

 
 
 
Começa neste final de semana mais um Circuito Verão Sesc. A abertura acontece no 
sábado (10), no Sesc Mossoró, às 11h, e a programação segue até o domingo (11). A 
novidade este ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro das unidades 
Sesc. A programação gratuita inclui esportes, cultura, recreação infantil e saúde. O 
Circuito Verão é realizado em Natal, Mossoró e Caicó pelo Sistema Fecomércio, por 
meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de vôlei 
de areia e futebol de campo fazem parte da programação, além dos torneios 



 

recreativos de vôlei de areia, mini futebol de campo e queimada. Cinema, música e 
apresentações artísticas estarão entre as atrações na área de cultura. Já em saúde, 
serão feitas medições do índice glicêmico e orientações sobre câncer de pele de 
forma descontraída com o grupo Sesc Dramaturgia. Na área da recreação, uma série 
de atividades será oferecida, como jogos de tabuleiro, recreação aquática, aulas de 
dança e um espaço kids com oficinas de balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e 
confecção de brinquedos. 
 
O Sesc Seridó, em Caicó, será o segundo a realizar o Circuito Verão (dias 17 e 18/01) 
e, no Sesc Ponta Negra, em Natal, o evento acontece nos dias 24 e 25/01. A 
programação do projeto será encerrada dia 31/01, na praia de Pirangi (Parnamirim), 
com a última apresentação de Alpendre, 4º show-concerto do projeto Parcerias 
Sinfônicas Sesc. 
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE          DATA: 07.01.15             
Circuito Verão Sesc começa neste fim de semana em Mossoró | Ponto de Vista 
com Nelson Freire 
 

 
 
 
Posted on 07. Jan, 2015 by Ponto de Vista in Blog 
 
Começa neste final de semana mais um Circuito Verão Sesc. A abertura acontece no 
sábado (10/01), no Sesc Mossoró, às 11h, e a programação segue até o domingo 
(11/01). A novidade este ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro 
das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. A 
programação, que é totalmente gratuita e realizada nos finais de semana de janeiro, 
inclui esportes, cultura, recreação infantil e saúde. 
 
O Circuito Verão é realizado em Natal, Mossoró e Caicó pelo Sistema Fecomércio, 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). “Nas 
unidades, teremos condições de oferecer uma gama de atividades que as praias e 
outros locais externos não nos possibilitavam. Tenho certeza de que será mais um 
sucesso”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de vôlei 
de areia e futebol de campo fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos de vôlei de areia, mini futebol de campo e queimada. Cinema, música e 
apresentações artísticas – como de mágica e de mamulengos – estarão entre as 
atrações na área de cultura. Já em saúde, serão feitas medições do índice glicêmico e 
orientações sobre câncer de pele de forma descontraída com o grupo Sesc 
Dramaturgia. 
 
Na área da recreação, uma série de atividades será oferecida, como jogos de 
tabuleiro, recreação aquática, aulas de dança e um espaço kids com oficinas de 
balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de brinquedos. O Sesc 
Seridó, em Caicó, será o segundo a realizar o Circuito Verão (dias 17 e 18/01) e, no 
Sesc Ponta Negra, em Natal, o evento acontece nos dias 24 e 25/01. 



 

 
A programação do projeto será encerrada dia 31/01, na praia de Pirangi 
(Parnamirim), com a última apresentação de Alpendre, 4º show-concerto do projeto 
Parcerias Sinfônicas Sesc. “O Circuito Verão é um evento que a cada ano se 
consolida, oferecendo lazer, saúde, cultura e entretenimento aos comerciários e 
comunidade em geral. A cada edição, trabalhamos para aprimorar o evento”, frisa a 
diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIA          DATA: 07.01.15             
 
Circuito Verão Sesc começa neste fim de semana em Mossoró - Companhia da 
Notícia - Informações com personalidade. 
 
 

 
 
Começa neste final de semana mais um Circuito Verão Sesc. A abertura acontece no 
sábado (10/01), no Sesc Mossoró, às 11h, e a programação segue até o domingo 
(11/01). A novidade este ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro 
das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. A 
programação, que é totalmente gratuita e realizada nos finais de semana de janeiro, 
inclui esportes, cultura, recreação infantil e saúde. 
 
O Circuito Verão é realizado em Natal, Mossoró e Caicó pelo Sistema Fecomércio, 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). “Nas 
unidades, teremos condições de oferecer uma gama de atividades que as praias e 
outros locais externos não nos possibilitavam. Tenho certeza de que será mais um 
sucesso”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de vôlei 
de areia e futebol de campo fazem parte da programação, além dos torneios 



 

recreativos de vôlei de areia, mini futebol de campo e queimada. Cinema, música e 
apresentações artísticas – como de mágica e de mamulengos – estarão entre as 
atrações na área de cultura. Já em saúde, serão feitas medições do índice glicêmico e 
orientações sobre câncer de pele de forma descontraída com o grupo Sesc 
Dramaturgia. 
 
Na área da recreação, uma série de atividades será oferecida, como jogos de 
tabuleiro, recreação aquática, aulas de dança e um espaço kids com oficinas de 
balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de brinquedos. O Sesc 
Seridó, em Caicó, será o segundo a realizar o Circuito Verão (dias 17 e 18/01) e, no 
Sesc Ponta Negra, em Natal, o evento acontece nos dias 24 e 25/01. 
 
A programação do projeto será encerrada dia 31/01, na praia de Pirangi 
(Parnamirim), com a última apresentação de Alpendre, 4º show-concerto do projeto 
Parcerias Sinfônicas Sesc. “O Circuito Verão é um evento que a cada ano se 
consolida, oferecendo lazer, saúde, cultura e entretenimento aos comerciários e 
comunidade em geral. A cada edição, trabalhamos para aprimorar o evento”, frisa a 
diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. 
 
Serviço:  
O quê? Circuito Verão 2015 começa neste final de semana  
Quando? Dias 10/01/15 (11h às 17h) e 11/01/15 (8h às 15h)  
Onde? Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N | Nova Betânia) 
 
DEMAIS POLOS:  
CAICÓ: Sesc Seridó | 17/01/15 (16h às 20h) | 18/01/15 (8h às 15h)  
NATAL: Sesc Ponta Negra | 24 e 25/01/15 (8h às 15h)  
ENTRADA GRATUITA  
Programação completa: www.sescrn.com.br 
 
  
 
Fonte: Assessoria de Comunicação do Sesc  
 
 
 Curtir isso:  
Curtir Carregando... 
 
 Relacionado 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO          DATA: 07.01.15             
07/01/2015 17h19 
  
 Circuito Verão Sesc começa neste fim de semana em Mossoró 
 Este ano, programação gratuita acontece nas unidades Sesc RN, para oferecer mais 
conforto ao público. Natal e Caicó também receberão projeto 
 
Começa neste final de semana mais um Circuito Verão Sesc. A abertura acontece no 
sábado (10/01), no Sesc Mossoró, às 11h, e a programação segue até o domingo 
(11/01). A novidade este ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro 
das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. A 
programação, que é totalmente gratuita e realizada nos finais de semana de janeiro, 
inclui esportes, cultura, recreação infantil e saúde. 
 
O Circuito Verão é realizado em Natal, Mossoró e Caicó pelo Sistema Fecomércio, 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). 
&quot;Nas unidades, teremos condições de oferecer uma gama de atividades que as 
praias e outros locais externos não nos possibilitavam. Tenho certeza de que será 
mais um sucesso&quot;, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de vôlei 
de areia e futebol de campo fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos de vôlei de areia, mini futebol de campo e queimada. Cinema, música e 
apresentações artísticas - como de mágica e de mamulengos - estarão entre as 
atrações na área de cultura. Já em saúde, serão feitas medições do índice glicêmico e 
orientações sobre câncer de pele de forma descontraída com o grupo Sesc 
Dramaturgia. 
 
Na área da recreação, uma série de atividades será oferecida, como jogos de 
tabuleiro, recreação aquática, aulas de dança e um espaço kids com oficinas de 
balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de brinquedos. O Sesc 
Seridó, em Caicó, será o segundo a realizar o Circuito Verão (dias 17 e 18/01) e, no 
Sesc Ponta Negra, em Natal, o evento acontece nos dias 24 e 25/01. 
 
A programação do projeto será encerrada dia 31/01, na praia de Pirangi 
(Parnamirim), com a última apresentação de Alpendre, 4º show-concerto do projeto 
Parcerias Sinfônicas Sesc. &quot;O Circuito Verão é um evento que a cada ano se 
consolida, oferecendo lazer, saúde, cultura e entretenimento aos comerciários e 
comunidade em geral. A cada edição, trabalhamos para aprimorar o evento&quot;, 
frisa a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. 
 
Serviço: O quê? Circuito Verão 2015 começa neste final de semana Quando? Dias 
10/01/15 (11h às 17h) e 11/01/15 (8h às 15h) Onde? Sesc Mossoró (Rua Dr. João 



 

Marcelino, S/N | Nova Betânia) DEMAIS POLOS: CAICÓ: Sesc Seridó | 17/01/15 (16h 
às 20h) | 18/01/15 (8h às 15h) NATAL: Sesc Ponta Negra | 24 e 25/01/15 (8h às 15h) 
ENTRADA GRATUITA Programação completa: www.sescrn.com.br 
 
  
 
Fonte: Sesc RN 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL O MOSSOROENSE          DATA: 07.01.15             
 
Circuito esportivo movimentará Sesc Mossoró no final de semana 
 

 
Publicado em 07 de Janeiro de 2015  
: por Regy Carte  
 
Atividades recreativas e esportivas fazem parte da programação (foto: Moraes 
Neto)Começará no próximo final de semana mais um Circuito Verão Sesc. A abertura 
será sábado (10), no Sesc Mossoró, às 11h, e a programação segue até domingo (11). 
A novidade este ano é o formato indoor: as atividades acontecerão dentro das 
unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. A 
programação, que é totalmente gratuita e realizada nos finais de semana de janeiro, 
inclui esportes, cultura, recreação infantil e saúde. 
 
O Circuito Verão é realizado em Natal, Mossoró e Caicó pelo Sistema Fecomércio, 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). “Nas 
unidades, teremos condições de oferecer uma gama de atividades que as praias e 
outros locais externos não nos possibilitavam. Tenho certeza de que será mais um 
sucesso”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de vôlei 
de areia e futebol de campo fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos de vôlei de areia, mini futebol de campo e queimada. Cinema, música e 
apresentações artísticas – como de mágica e de mamulengos – estarão entre as 
atrações na área de cultura. Já em saúde, serão feitas medições do índice glicêmico e 
orientações sobre câncer de pele de forma descontraída com o grupo Sesc 
Dramaturgia. 



 

 
Na área da recreação, uma série de atividades será oferecida, como jogos de 
tabuleiro, recreação aquática, aulas de dança e um espaço kids com oficinas de 
balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de brinquedos. O Sesc 
Seridó, em Caicó, será o segundo a realizar o Circuito Verão (dias 17 e 18/01) e, no 
Sesc Ponta Negra, em Natal, o evento acontece nos dias 24 e 25/01. 
 
A programação do projeto será encerrada dia 31/01, na praia de Pirangi 
(Parnamirim), com a última apresentação de Alpendre, 4º show-concerto do projeto 
Parcerias Sinfônicas Sesc. &quot;O Circuito Verão é um evento que a cada ano se 
consolida, oferecendo lazer, saúde, cultura e entretenimento aos comerciários e 
comunidade em geral. A cada edição, trabalhamos para aprimorar o evento&quot;, 
frisa a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 07.01.15             
Circuito Verão Sesc começa neste fim de semana em Mossoró - Portal No Ar 
 
Começa neste final de semana mais um Circuito Verão Sesc. A abertura acontece no 
sábado (10/01), no Sesc Mossoró, às 11h, e a programação segue até o domingo 
(11/01). A novidade este ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro 
das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. A 
programação, que é totalmente gratuita e realizada nos finais de semana de janeiro, 
inclui esportes, cultura, recreação infantil e saúde. 
 
O Circuito Verão é realizado em Natal, Mossoró e Caicó pelo Sistema Fecomércio, 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). “Nas 
unidades, teremos condições de oferecer uma gama de atividades que as praias e 
outros locais externos não nos possibilitavam. Tenho certeza de que será mais um 
sucesso”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de vôlei 
de areia e futebol de campo fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos de vôlei de areia, mini futebol de campo e queimada. Cinema, música e 
apresentações artísticas – como de mágica e de mamulengos – estarão entre as 
atrações na área de cultura. Já em saúde, serão feitas medições do índice glicêmico e 
orientações sobre câncer de pele de forma descontraída com o grupo Sesc 
Dramaturgia. 
 
Na área da recreação, uma série de atividades será oferecida, como jogos de 
tabuleiro, recreação aquática, aulas de dança e um espaço kids com oficinas de 
balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de brinquedos. O Sesc 
Seridó, em Caicó, será o segundo a realizar o Circuito Verão (dias 17 e 18/01) e, no 
Sesc Ponta Negra, em Natal, o evento acontece nos dias 24 e 25/01. 
 
A programação do projeto será encerrada dia 31/01, na praia de Pirangi 
(Parnamirim), com a última apresentação de Alpendre, 4º show-concerto do projeto 
Parcerias Sinfônicas Sesc. “O Circuito Verão é um evento que a cada ano se 
consolida, oferecendo lazer, saúde, cultura e entretenimento aos comerciários e 
comunidade em geral. A cada edição, trabalhamos para aprimorar o evento”, frisa a 
diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. 
 
Serviço:  
Circuito Verão 2015 começa neste final de semana  
Data: Dias 10/01/15 (11h às 17h) e 11/01/15 (8h às 15h)  
Local: Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N | Nova Betânia) 
 
Demais polos  
Caicó: Sesc Seridó | 17/01/15 (16h às 20h) | 18/01/15 (8h às 15h)  



 

Natal: Sesc Ponta Negra | 24 e 25/01/15 (8h às 15h)  
ENTRADA GRATUITA  
Programação completa: www.sescrn.com.br  
 
 
Atualizado em 7 de janeiro às 16:53 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG CLISTENES CARLOS          DATA: 07.01.15             
Blog Clístenes Carlos: Circuito Verão Sesc começa neste fim de semana em 
Mossoró 
 

 
 
 
 
Começa neste final de semana mais um Circuito Verão Sesc. A abertura acontece no 
sábado (10/01), no Sesc Mossoró, às 11h, e a programação segue até o domingo 
(11/01). A novidade este ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro 



 

das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. A 
programação, que é totalmente gratuita e realizada nos finais de semana de janeiro, 
inclui esportes, cultura, recreação infantil e saúde. 
 
O Circuito Verão é realizado em Natal, Mossoró e Caicó pelo Sistema Fecomércio, 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). “Nas 
unidades, teremos condições de oferecer uma gama de atividades que as praias e 
outros locais externos não nos possibilitavam. Tenho certeza de que será mais um 
sucesso”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de vôlei 
de areia e futebol de campo fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos de vôlei de areia, mini futebol de campo e queimada. Cinema, música e 
apresentações artísticas – como de mágica e de mamulengos – estarão entre as 
atrações na área de cultura. Já em saúde, serão feitas medições do índice glicêmico e 
orientações sobre câncer de pele de forma descontraída com o grupo Sesc 
Dramaturgia. 
 
Na área da recreação, uma série de atividades será oferecida, como jogos de 
tabuleiro, recreação aquática, aulas de dança e um espaço kids com oficinas de 
balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de brinquedos. O Sesc 
Seridó, em Caicó, será o segundo a realizar o Circuito Verão (dias 17 e 18/01) e, no 
Sesc Ponta Negra, em Natal, o evento acontece nos dias 24 e 25/01. 
 
A programação do projeto será encerrada dia 31/01, na praia de Pirangi 
(Parnamirim), com a última apresentação de Alpendre, 4º show-concerto do projeto 
Parcerias Sinfônicas Sesc. &quot;O Circuito Verão é um evento que a cada ano se 
consolida, oferecendo lazer, saúde, cultura e entretenimento aos comerciários e 
comunidade em geral. A cada edição, trabalhamos para aprimorar o evento&quot;, 
frisa a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. 
 
Compartilhe: 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO          DATA: 07.01.15             
 
07/01/2015 08h31 
  
 Confiança do comércio fecha 2014 em queda histórica, avalia CNC 
 Comércio fecha 2014 com o maior recuo anual do índice de confiança dos 
empresários 
 
O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec) fechou 2014 com queda 
de 13,4% na comparação com dezembro de 2013, o maior recuo anual do indicador 
em toda a série histórica iniciada em março de 2011.   
 
Os dados do índice foram divulgados hoje (6) pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e indicam que, na comparação mensal 
(novembro de 2014), houve queda de 2,5%, a quarta seguida e a maior desde 
fevereiro de 2014. 
 
Para o economista Fabio Bentes, “a estagnação da economia e o menor crescimento 
das vendas nos últimos 11 anos foram os principais responsáveis pela perda de 
confiança por parte dos empresários do comércio”. 
 
Segundo o economista da entidade, desde 2003, o comércio não tem um 
desempenho tão fraco. “Dadas a trajetória recente do índice e a ausência de sinais 
claros de recuperação dos fatores de sustentabilidade das vendas do setor, o ano de 
2015 deverá impor novos desafios à retomada da confiança por parte dos 
empresários”, disse, em entrevista à Agência Brasil. 
 
Para o economista, houve “uma grande decepção do comércio” com o desempenho 
das vendas no ano passado. “Nós já esperávamos um ano ruim, mas não que o 
comércio tivesse o seu pior desempenho nos últimos 11 anos. Em 2014, as vendas 
do comércio varejista crescerão entre 2,5% e 3%, uma vez que os dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam expansão de 2,5% de janeiro a 
outubro, podendo fechar em torno de 3% com os resultados de novembro e 
dezembro.” 
 
De acordo com o economista, o ano de 2014, descontada a inflação, “foi o pior em 
faturamento real de toda a série história. E o ano de 2013 já havia sido um ano fraco, 
com crescimento de 4,3%. Então, 2014 foi o pior ano do varejo desde 2003”.  Bentes 
disse que a CNC trabalha com expectativa de crescimento de 3,6% nas vendas reais 
em 2015. 
 
Conforme a pesquisa da CNC, três em cada quatro empresários do comércio 
consideram que a economia está pior do que há um ano. O subíndice que mede as 
condições atuais teve seu pior nível (76,6 pontos) desde o início da pesquisa. No 



 

comparativo mensal, houve recuo de 6,7%. 
 
Segundo a entidade, a contínua desaceleração do comércio levou os empresários a 
reavaliar os investimentos para os próximos meses, com o subíndice de 
Investimentos do Empresário do Comércio recuando 10,3% na comparação anual e 
1,5% na comparação mensal. 
 
“A queda na intenção de investimentos em máquinas e equipamentos esbarra não 
somente no ritmo mais fraco das vendas como também no custo mais elevado de 
captação de recursos por parte das empresas”, avaliou o economista da 
confederação. 
 
Fonte: Agência Brasil 
 
Classificação: Neutra 
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