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VEÍCULO: PONTO DE VISTAONLINE         DATA: 13.01.15          
 
Presidente da Fecomércio confirma apoio à Banda Independente da Ribeira | 
Ponto de Vista com Nelson Freire 
 
 

 
 
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou do 
lançamento oficial do calendário de shows da Banda Independente da Ribeira na 
preparação para o Carnaval de Natal 2015. 
 
A diretoria da Banda Independente da Ribeira agradeceu o apoio do Sistema 
Fecomércio, através do Sesc RN, em mais uma ação de fomento à cultura popular e à 
música potiguar. O presidente Marcelo Queiroz fez questão de ratificar a parceria 
entre os artistas e a entidade, que existe desde 2011. 
 
A Banda Independente da Ribeira foi fundada em 1999, com intuito de respeitar a 
memória poética e sentimental de Natal, resgatando a tradição e o carnaval de rua, 



 

ao som do frevo nas ruas históricas dos bairros da Cidade Alta e Ribeira. 
 
Antes do Carnaval, a Banda Independente da Ribeira irá se apresentar dia 18 de 
janeiro no Sesc Ponta Negra e dia 31 de janeiro, na abertura do Projeto Parcerias 
Sinfônicas Sesc. Para dar início ao Carnaval em Natal, a banda se apresenta no 
Terraço do Relógio, na Ribeira, na sexta-feira, 06.02. 
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VEÍCULO: REVISTA NEGÓCIOS           DATA: 13.01.15             
 
 

Educação 

  

Sistema Fecomércio RN oferta cerca de 13 mil vagas em 
cursos gratuitos 

Os investimentos são superiores a R$ 26 milhões para 2015 

 
 
O Sistema Fecomércio RN, através do Sesc e Senac, inicia o ano de 2015 oferecendo 
uma vasta gama de cursos gratuitos aos norte-riograndenses. Neste ano, serão 
oferecidas mais de 13 mil vagas em cursos do Sesc (dentro do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade, o PCG) e do Senac (com o Programa Senac de 
Gratuidade, o PSG). São 15% mais vagas este ano em relação a 2014. As vagas são 
distribuídas mês a mês, ao longo do ano. 
 
  
 
Os cursos do Sesc têm o objetivo de desenvolver habilidades que possam ser 
transformadas em opções de renda extra, sendo mais rápidos. Agora em janeiro, 
estão sendo oferecidos oito cursos, entre os quais estão: Confecção de blusas, 
Utilitários em feltro, Cozinha de boteco, Cozinha saudável e Acessórios para o 
carnaval, com início em fevereiro na capital potiguar. As inscrições vão até o dia 21 
de janeiro e há 140 vagas e as inscrições devem ser feitas direto na unidade do Sesc 
Natal Centro. 
 
  
 
Já os cursos gratuitos do Senac têm como foco a qualificação e a capacitação de mão 
de obra. Com a garantia do ensino de excelência da instituição, agora em janeiro 
serão ofertadas 534 vagas para os cursos de Operador de Computador, Web 
Designer, Almoxarife, Auxiliar de Pessoal, Depilador, Manicure e Pedicure, 
Maquiador, Marketing e Vendas, Agente de Viagem, Auxiliar Administrativo, 
Cabeleireiro Assistente, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Cozinha, 

http://www.revistanegocios.net.br/category/educacao/
http://www.revistanegocios.net.br/sistema-fecomercio-rn-oferta-cerca-de-13-mil-vagas-em-cursos-gratuitos/
http://www.revistanegocios.net.br/sistema-fecomercio-rn-oferta-cerca-de-13-mil-vagas-em-cursos-gratuitos/
http://www.revistanegocios.net.br/sistema-fecomercio-rn-oferta-cerca-de-13-mil-vagas-em-cursos-gratuitos/


 

Montador e Reparador de Computador e Costureiro. 
 
  
 
Para garantir uma vaga nos cursos do Senac, os interessados devem acessar o site 
www.novopsg.rn.senac.br até o dia 15 de janeiro, quando se encerram as 
matrículas. Os cursos serão realizados nos municípios de Natal, Mossoró, Macaíba, 
Caicó e Assú. 
 
  
 
No total, o Sistema Fecomércio RN está investindo este ano R$ 26,8 milhões na 
oferta de vagas gratuitas, sendo R$ 19 milhões do Senac (com o PSG, que ofertará 
11.200 vagas ao longo do ano) e R$ 7,8 milhões do Sesc (com o PCG, que ofertará 
2.399 vagas, em 2015). 
 
  
 
“A gratuidade é mais um caminho de democratização e capilaridade do trabalho do 
Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte. Através dela, oferecemos oportunidades a 
cada vez mais pessoas de serem atores diretos da mudança de suas vidas. Alunos 
carentes, podem ter acesso aos cursos de excelência do Senac e a cursos rápidos que 
criam alternativa de renda extra, através do Sesc. Com isso, nós damos mais uma 
contribuição, direta e efetiva, para o desenvolvimento social e econômico do estado, 
transformando vidas e ampliando horizontes”, afirma o presidente da Federação, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
  
 
Podem se inscrever nos cursos gratuitos comerciários e seus dependentes, além de 
estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal atenda os requisitos 
exigidos pela entidade ofertante. Maiores detalhes podem ser obtidos nos editais 
disponíveis nos sites do Sesc (www.rn.sesc.br) ou do Senac (www.rn.senac.br). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO           DATA: 13.01.15             
 
 
13/01/2015 15h16 
  
 Com investimento superior a R$ 26 milhões, Sistema Fecomércio RN oferta mais 
de 13 mil vagas em cursos gratuitos em 2015 
 As vagas são distribuídas mês a mês, ao longo do ano 
 
O Sistema Fecomércio RN, através do Sesc e Senac, inicia o ano de 2015 oferecendo 
uma vasta gama de cursos gratuitos aos norte-riograndenses. Neste ano, serão 
oferecidas mais de 13 mil vagas em cursos do Sesc (dentro do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade, o PCG) e do Senac (com o Programa Senac de 
Gratuidade, o PSG). São 15% mais vagas este ano em relação a 2014. As vagas são 
distribuídas mês a mês, ao longo do ano. 
 
Os cursos do Sesc têm o objetivo de desenvolver habilidades que possam ser 
transformadas em opções de renda extra, sendo mais rápidos. Agora em janeiro, 
estão sendo oferecidos oito cursos, entre os quais estão: Confecção de blusas, 
Utilitários em feltro, Cozinha de boteco, Cozinha saudável e Acessórios para o 
carnaval, com início em fevereiro na capital potiguar. As inscrições vão até o dia 21 
de janeiro e há 140 vagas e as inscrições devem ser feitas direto na unidade do Sesc 
Natal Centro. 
 
Já os cursos gratuitos do Senac têm como foco a qualificação e a capacitação de mão 
de obra. Com a garantia do ensino de excelência da instituição, agora em janeiro 
serão ofertadas 534 vagas para os cursos de Operador de Computador, Web 
Designer, Almoxarife, Auxiliar de Pessoal, Depilador, Manicure e Pedicure, 
Maquiador, Marketing e Vendas, Agente de Viagem, Auxiliar Administrativo, 
Cabeleireiro Assistente, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Cozinha, 
Montador e Reparador de Computador e Costureiro. 
 
Para garantir uma vaga nos cursos do Senac, os interessados devem acessar o site 
www.novopsg.rn.senac.br até o dia 15 de janeiro, quando se encerram as 
matrículas. Os cursos serão realizados nos municípios de Natal, Mossoró, Macaíba, 
Caicó e Assú. 
 
No total, o Sistema Fecomércio RN está investindo este ano R$ 26,8 milhões na 
oferta de vagas gratuitas, sendo R$ 19 milhões do Senac (com o PSG, que ofertará 
11.200 vagas ao longo do ano) e R$ 7,8 milhões do Sesc (com o PCG, que ofertará 
2.399 vagas, em 2015). 
 
&quot;A gratuidade é mais um caminho de democratização e capilaridade do 
trabalho do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte. Através dela, oferecemos 



 

oportunidades a cada vez mais pessoas de serem atores diretos da mudança de suas 
vidas. Alunos carentes, podem ter acesso aos cursos de excelência do Senac e a 
cursos rápidos que criam alternativa de renda extra, através do Sesc. Com isso, nós 
damos mais uma contribuição, direta e efetiva, para o desenvolvimento social e 
econômico do estado, transformando vidas e ampliando horizontes&quot;, afirma o 
presidente da Federação, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Podem se inscrever nos cursos gratuitos comerciários e seus dependentes, além de 
estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal atenda os requisitos 
exigidos pela entidade ofertante. Maiores detalhes podem ser obtidos nos editais 
disponíveis nos sites do Sesc (www.rn.sesc.br) ou do Senac (www.rn.senac.br). 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR           DATA: 13.01.15             
Com investimento de R$ 26 milhões, Fecomércio RN oferta mais de 13 mil vagas 
em cursos gratuitos - Portal No Ar 
 

 
 
 
 
O Sistema Fecomércio RN, através do Sesc e Senac, inicia o ano de 2015 oferecendo 
uma vasta gama de cursos gratuitos aos norte-riograndenses. Neste ano, serão 
oferecidas mais de 13 mil vagas em cursos do Sesc (dentro do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade, o PCG) e do Senac (com o Programa Senac de 
Gratuidade, o PSG). São 15% mais vagas este ano em relação a 2014. As vagas são 
distribuídas mês a mês, ao longo do ano. 
 
Os cursos do Sesc têm o objetivo de desenvolver habilidades que possam ser 
transformadas em opções de renda extra, sendo mais rápidos. Agora em janeiro, 
estão sendo oferecidos oito cursos, entre os quais estão: Confecção de blusas, 
Utilitários em feltro, Cozinha de boteco, Cozinha saudável e Acessórios para o 
carnaval, com início em fevereiro na capital potiguar. As inscrições vão até o dia 21 
de janeiro e há 140 vagas e as inscrições devem ser feitas direto na unidade do Sesc 
Natal Centro. 
 
Já os cursos gratuitos do Senac têm como foco a qualificação e a capacitação de mão 
de obra. Com a garantia do ensino de excelência da instituição, agora em janeiro 
serão ofertadas 534 vagas para os cursos de Operador de Computador, Web 
Designer, Almoxarife, Auxiliar de Pessoal, Depilador, Manicure e Pedicure, 
Maquiador, Marketing e Vendas, Agente de Viagem, Auxiliar Administrativo, 
Cabeleireiro Assistente, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Cozinha, 
Montador e Reparador de Computador e Costureiro. 
 
“A gratuidade é mais um caminho de democratização e capilaridade do trabalho do 
Sistema Fecomércio RN”, afirmou Queiroz (Foto: Alberto Leandro) 
Para garantir uma vaga nos cursos do Senac, os interessados devem acessar o site 
www.novopsg.rn.senac.br até o dia 15 de janeiro, quando se encerram as 



 

matrículas. Os cursos serão realizados nos municípios de Natal, Mossoró, Macaíba, 
Caicó e Assú. 
 
No total, o Sistema Fecomércio RN está investindo este ano R$ 26,8 milhões na 
oferta de vagas gratuitas, sendo R$ 19 milhões do Senac (com o PSG, que ofertará 
11.200 vagas ao longo do ano) e R$ 7,8 milhões do Sesc (com o PCG, que ofertará 
2.399 vagas, em 2015). 
 
“A gratuidade é mais um caminho de democratização e capilaridade do trabalho do 
Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte. Através dela, oferecemos oportunidades a 
cada vez mais pessoas de serem atores diretos da mudança de suas vidas. Alunos 
carentes, podem ter acesso aos cursos de excelência do Senac e a cursos rápidos que 
criam alternativa de renda extra, através do Sesc. Com isso, nós damos mais uma 
contribuição, direta e efetiva, para o desenvolvimento social e econômico do estado, 
transformando vidas e ampliando horizontes”, afirma o presidente da Federação, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Podem se inscrever nos cursos gratuitos comerciários e seus dependentes, além de 
estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal atenda os requisitos 
exigidos pela entidade ofertante. Maiores detalhes podem ser obtidos nos editais 
disponíveis nos sites do Sesc (www.rn.sesc.br) ou do Senac (www.rn.senac.br). 
 
Atualizado em 13 de janeiro às 14:56 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: RODRIGO LOUREIRO          DATA: 13.01.15          

FECOMÉRCIO OFERECE CURSOS COM 
MAIS DE 11 MIL VAGAS NO ESTADO 
    
 
 

 
 
 
Ter, 13 de Janeiro de 2015 17:37  
 
O Sistema Fecomércio RN, através do Programa Senac de Gratuidade (PSG), está 
ofertando cursos na área de Turismo, Hospitalidade e Lazer, Gestão e Negócios, 
Beleza, Produção Cultural e Design e Informação e Comunicação. Ao todo são 11.200 
vagas gratuitas. Através do programa, o investimento da Fercomércio chega a mais 
de R$ 19 milhões em 2015 para qualificar a população do Estado.  
 
Para o mês de janeiro, serão disponibilizadas 534 vagas. As inscrições começaram 
nesta segunda-feira (12) e seguem até o dia 15 de janeiro, exclusivamente por meio 
do site. Serão contemplados os municípios de Natal, Mossoró, Macaíba, Caicó e 
Assú. Entre os cursos oferecidos, estão Operador de Computador, Auxiliar 
Administrativo, Agente de Viagem, Depilador, Auxiliar de Cozinha. 
 
Site: http://novopsg.rn.senac.br/ 
 
 Adicionar comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
 

http://www.rodrigoloureiro.com.br/novo/coluna/6708-fecomercio-oferece-cursos-com-mais-de-11-mil-vagas-no-estado
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 13.01.15          
 
Sistema Fecomércio RN aumenta 15% a mais este ano número de vagas para 
cursos profissionalizantes - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 

 
 
 
 
 O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc 
e Senac está investindo este ano R$ 26,8 milhões na oferta de vagas gratuitas, 
sendo R$ 19 milhões do Senac com o PSG (Programa Senac de Gratuidade), que 
ofertará 11.200 vagas ao longo do ano) e R$ 7,8 milhões do Sesc com o PCG 
(Programa de Comprometimento e Gratuidade), que ofertará 2.399 vagas, em 2015.  
 
  O Sesc e Senac iniciam o ano oferecendo 
uma vasta gama de cursos gratuitos aos norte-rio-grandenses. Este ano serão 
oferecidas mais de 13 mil vagas ou 15%  a 
mais em relação a 2014. As vagas são distribuídas mês a mês, ao longo do ano. 
 
  Os cursos do Sesc têm o objetivo de 
desenvolver habilidades que possam ser transformadas em opções de renda extra, 
sendo mais rápidos. Agora em janeiro, estão sendo oferecidos oito cursos, entre 
os quais estão: Confecção de blusas, Utilitários em feltro, Cozinha de boteco, 
Cozinha saudável e Acessórios para o carnaval, com início em fevereiro na 
capital potiguar. As inscrições vão até o dia 21 de 
janeiro e há 140 vagas e as inscrições devem ser feitas direto na unidade do 



 

Sesc Natal Centro. 
 
  Os cursos gratuitos do Senac têm como 
foco a qualificação e a capacitação de mão de obra. Em janeiro serão ofertadas 
534 vagas para os cursos de Operador de Computador, Web Designer, Almoxarife, 
Auxiliar de Pessoal, Depilador, Manicure e Pedicure, Maquiador, Marketing e 
Vendas, Agente de Viagem, Auxiliar Administrativo, Cabeleireiro Assistente, 
Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Cozinha, Montador e Reparador de 
Computador e Costureiro. 
 
       “A gratuidade é mais um caminho de democratização e capilaridade do trabalho 
do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte”, afirma o presidente da Fecomercio 
RN, Marcelo  Queiroz. 
 
        Para garantir uma vaga nos 
cursos do Senac, os interessados devem acessar o sitewww.novopsg.rn.senac.br até 
o dia 15 de janeiro, quando se 
encerram as matrículas. Os cursos serão realizados nos municípios de Natal, 
Mossoró, Macaíba, Caicó e Assú.  
 
QUEM PODE SE INSCREVER  
 
Comerciários e seus 
dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal 
atenda os requisitos exigidos pela entidade ofertante. Maiores detalhes podem 
ser obtidos nos editais disponíveis nos sites do Sesc (www.rn.sesc.br) 
ou do Senac (www.rn.senac.br). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL POTIGUAR NOTÍCIAS          DATA: 13.01.15          
Fecomércio RN oferta mais de 13 mil vagas em cursos gratuitos em 2015 
 
 
Oportunidades 
 
 Fecomércio RN oferta mais de 13 mil vagas em cursos gratuitos em 2015  
  
Para garantir uma vaga nos cursos do Senac, os interessados devem acessar o site 
www.novopsg.rn.senac.br até o dia 15 de janeiro 
 
13 de Janeiro de 2015 
 
 O Sistema Fecomércio RN, através do Sesc e Senac, inicia o ano de 2015 oferecendo 
uma vasta gama de cursos gratuitos aos norte-riograndenses. Neste ano, serão 
oferecidas mais de 13 mil vagas em cursos do Sesc (dentro do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade, o PCG) e do Senac (com o Programa Senac de 
Gratuidade, o PSG). São 15% mais vagas este ano em relação a 2014. As vagas são 
distribuídas mês a mês, ao longo do ano. 
 
 Os cursos do Sesc têm o objetivo de desenvolver habilidades que possam ser 
transformadas em opções de renda extra, sendo mais rápidos. Agora em janeiro, 
estão sendo oferecidos oito cursos, entre os quais estão: Confecção de blusas, 
Utilitários em feltro, Cozinha de boteco, Cozinha saudável e Acessórios para o 
carnaval, com início em fevereiro na capital potiguar. As inscrições vão até o dia 21 
de janeiro e há 140 vagas e as inscrições devem ser feitas direto na unidade do Sesc 
Natal Centro. 
 
 Já os cursos gratuitos do Senac têm como foco a qualificação e a capacitação de 
mão de obra. Com a garantia do ensino de excelência da instituição, agora em 
janeiro serão ofertadas 534 vagas para os cursos de Operador de Computador, Web 
Designer, Almoxarife, Auxiliar de Pessoal, Depilador, Manicure e Pedicure, 
Maquiador, Marketing e Vendas, Agente de Viagem, Auxiliar Administrativo, 
Cabeleireiro Assistente, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Cozinha, 
Montador e Reparador de Computador e Costureiro. 
 
   
 
 Para garantir uma vaga nos cursos do Senac, os interessados devem acessar o 
site www.novopsg.rn.senac.br até o dia 15 de janeiro, quando se encerram as 
matrículas. Os cursos serão realizados nos municípios de Natal, Mossoró, Macaíba, 
Caicó e Assú. 
 
 No total, o Sistema Fecomércio RN está investindo este ano R$ 26,8 milhões na 



 

oferta de vagas gratuitas, sendo R$ 19 milhões do Senac (com o PSG, que ofertará 
11.200 vagas ao longo do ano) e R$ 7,8 milhões do Sesc (com o PCG, que ofertará 
2.399 vagas, em 2015). 
 
 “A gratuidade é mais um caminho de democratização e capilaridade do trabalho do 
Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte. Através dela, oferecemos oportunidades a 
cada vez mais pessoas de serem atores diretos da mudança de suas vidas. Alunos 
carentes, podem ter acesso aos cursos de excelência do Senac e a cursos rápidos que 
criam alternativa de renda extra, através do Sesc. Com isso, nós damos mais uma 
contribuição, direta e efetiva, para o desenvolvimento social e econômico do estado, 
transformando vidas e ampliando horizontes”, afirma o presidente da Federação, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
 Podem se inscrever nos cursos gratuitos comerciários e seus dependentes, além de 
estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal atenda os requisitos 
exigidos pela entidade ofertante. Maiores detalhes podem ser obtidos nos editais 
disponíveis nos sites do Sesc (www.rn.sesc.br) ou do Senac (www.rn.senac.br). 
 
   
 
 Tweetar 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG VISOR POLÍTICO         DATA: 13.01.15          
 
Sistema Fecomércio RN oferta mais de 13 mil vagas em cursos gratuitos em 2015 | 
Visor Político 
 
 Postado por Alex Viana em Educação 
 
 13  
 jan  
 
O Sistema Fecomércio RN, através do Sesc e Senac, inicia o ano de 2015 oferecendo 
uma vasta gama de cursos gratuitos aos norte-riograndenses. Neste ano, serão 
oferecidas mais de 13 mil vagas em cursos do Sesc (dentro do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade, o PCG) e do Senac (com o Programa Senac de 
Gratuidade, o PSG). São 15% mais vagas este ano em relação a 2014. As vagas são 
distribuídas mês a mês, ao longo do ano. 
 
Os cursos do Sesc têm o objetivo de desenvolver habilidades que possam ser 
transformadas em opções de renda extra, sendo mais rápidos. Agora em janeiro, 
estão sendo oferecidos oito cursos, entre os quais estão: Confecção de blusas, 
Utilitários em feltro, Cozinha de boteco, Cozinha saudável e Acessórios para o 
carnaval, com início em fevereiro na capital potiguar. As inscrições vão até o dia 21 
de janeiro e há 140 vagas e as inscrições devem ser feitas direto na unidade do Sesc 
Natal Centro. 
 
Já os cursos gratuitos do Senac têm como foco a qualificação e a capacitação de mão 
de obra. Com a garantia do ensino de excelência da instituição, agora em janeiro 
serão ofertadas 534 vagas para os cursos de Operador de Computador, Web 
Designer, Almoxarife, Auxiliar de Pessoal, Depilador, Manicure e Pedicure, 
Maquiador, Marketing e Vendas, Agente de Viagem, Auxiliar Administrativo, 
Cabeleireiro Assistente, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Cozinha, 
Montador e Reparador de Computador e Costureiro. 
 
Para garantir uma vaga nos cursos do Senac, os interessados devem acessar o site 
www.novopsg.rn.senac.br até o dia 15 de janeiro, quando se encerram as 
matrículas. Os cursos serão realizados nos municípios de Natal, Mossoró, Macaíba, 
Caicó e Assú. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL COMPANHIA DA NOTICIA          DATA: 13.01.15          
 
Fecomércio RN oferta mais de 13 mil vagas em cursos gratuitos 
 

 
 
 
 
O Sistema Fecomércio RN, através do Sesc e Senac, inicia o ano de 2015 oferecendo 
uma vasta gama de cursos gratuitos aos norte-riograndenses. Neste ano, serão 
oferecidas mais de 13 mil vagas em cursos do Sesc (dentro do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade, o PCG) e do Senac (com o Programa Senac de 
Gratuidade, o PSG). São 15% mais vagas este ano em relação a 2014. As vagas são 
distribuídas mês a mês, ao longo do ano. 
 
Os cursos do Sesc têm o objetivo de desenvolver habilidades que possam ser 
transformadas em opções de renda extra, sendo mais rápidos. Agora em janeiro, 
estão sendo oferecidos oito cursos, entre os quais estão: Confecção de blusas, 
Utilitários em feltro, Cozinha de boteco, Cozinha saudável e Acessórios para o 
carnaval, com início em fevereiro na capital potiguar. As inscrições vão até o dia 21 
de janeiro e há 140 vagas e as inscrições devem ser feitas direto na unidade do Sesc 
Natal Centro. 
 
Já os cursos gratuitos do Senac têm como foco a qualificação e a capacitação de mão 
de obra. Com a garantia do ensino de excelência da instituição, agora em janeiro 
serão ofertadas 534 vagas para os cursos de Operador de Computador, Web 
Designer, Almoxarife, Auxiliar de Pessoal, Depilador, Manicure e Pedicure, 
Maquiador, Marketing e Vendas, Agente de Viagem, Auxiliar Administrativo, 
Cabeleireiro Assistente, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Cozinha, 
Montador e Reparador de Computador e Costureiro. 
 
Para garantir uma vaga nos cursos do Senac, os interessados devem acessar o site 
www.novopsg.rn.senac.br até o dia 15 de janeiro, quando se encerram as 



 

matrículas. Os cursos serão realizados nos municípios de Natal, Mossoró, Macaíba, 
Caicó e Assú. 
 
No total, o Sistema Fecomércio RN está investindo este ano R$ 26,8 milhões na 
oferta de vagas gratuitas, sendo R$ 19 milhões do Senac (com o PSG, que ofertará 
11.200 vagas ao longo do ano) e R$ 7,8 milhões do Sesc (com o PCG, que ofertará 
2.399 vagas, em 2015). 
 
“A gratuidade é mais um caminho de democratização e capilaridade do trabalho do 
Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte. Através dela, oferecemos oportunidades a 
cada vez mais pessoas de serem atores diretos da mudança de suas vidas. Alunos 
carentes, podem ter acesso aos cursos de excelência do Senac e a cursos rápidos que 
criam alternativa de renda extra, através do Sesc. Com isso, nós damos mais uma 
contribuição, direta e efetiva, para o desenvolvimento social e econômico do estado, 
transformando vidas e ampliando horizontes”, afirma o presidente da Federação, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Podem se inscrever nos cursos gratuitos comerciários e seus dependentes, além de 
estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal atenda os requisitos 
exigidos pela entidade ofertante. Mais detalhes podem ser obtidos nos editais 
disponíveis nos sites do Sesc (www.rn.sesc.br) ou do Senac (www.rn.senac.br). 
 
  
 
  
 
Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN 
 
 Curtir isso:  
Curtir Carregando... 
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 Circuito Verão chega a Caicó neste fim de semana 
 Programação gratuita acontece neste fim de semana (17 e 18/01) no Sesc Seridó 
 
O fim de semana será agitado no Sesc Seridó, em Caicó. Depois de passar por 
Mossoró, o Circuito Verão 2015, promovido pela Fecomércio RN, por meio do 
Serviço Social do Comércio (Sesc RN), oferece uma programação gratuita e para 
todas as idades. Esportes, cultura, recreação infantil e saúde estão entre as 
atividades disponíveis no sábado (17/01) e no domingo (18/01). 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de 
futevôlei, vôlei e futsal fazem parte da programação, além dos torneios recreativos, 
como queimada e polo aquático. 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. 
 
Após passar pela cidade seridoense, o Circuito Verão levará sua programação ao 
terceiro destino, o Sesc Ponta Negra, em Natal, nos dias 24 e 25/01. A novidade este 
ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro das unidades Sesc, para 
oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. O encerramento do projeto 
será em grande estilo com um espetáculo à beira-mar da praia de Pirangi. É 3º ano 
que um show-concerto do projeto Parcerias Sinfônicas Sesc finaliza as atividades do 
projeto, desta vez com &quot;Alpendre&quot;, no qual a Orquestra da UFRN, três 
cantores e seis bailarinos homenageiam as letras e a música potiguares. 
 
Serviço: O quê? Circuito Verão 2015 chega a Caicó Quando? 17/01/15 (16h às 20h) | 
18/01/15 (8h às 15h) Onde? Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa 
Passagem) PRÓXIMO DESTINO: NATAL: Sesc Ponta Negra | 24 e 25/01/15 (8h às 15h) 
ENTRADA GRATUITA Programação completa: www.sescrn.com.br 
 
Fonte: Sesc RN 
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Sesc RN leva Circuito Verão a Caicó - Portal No Ar 
 
 

 
 
 
O fim de semana será agitado no Sesc Seridó, em Caicó. Depois de passar por 
Mossoró, o Circuito Verão 2015, promovido pela Fecomércio RN, por meio do 
Serviço Social do Comércio (Sesc RN), oferece uma programação gratuita e para 
todas as idades. Esportes, cultura, recreação infantil e saúde estão entre as 
atividades disponíveis no sábado (17/01) e no domingo (18/01). 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de 
futevôlei, vôlei e futsal fazem parte da programação, além dos torneios recreativos, 
como queimada e polo aquático. 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. 



 

 
Aula de dança será uma das atividades oferecidas (Foto: Divulgação) 
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. 
 
Após passar pela cidade seridoense, o Circuito Verão levará sua programação ao 
terceiro destino, o Sesc Ponta Negra, em Natal, nos dias 24 e 25/01. A novidade este 
ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro das unidades Sesc, para 
oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. O encerramento do projeto 
será em grande estilo com um espetáculo à beira-mar da praia de Pirangi. É 3º ano 
que um show-concerto do projeto Parcerias Sinfônicas Sesc finaliza as atividades do 
projeto, desta vez com “Alpendre”, no qual a Orquestra da UFRN, três cantores e 
seis bailarinos homenageiam as letras e a música potiguares. 
 
Serviço: 
 
O quê? Circuito Verão 2015 chega a Caicó  
Quando? 17/01/15 (16h às 20h) | 18/01/15 (8h às 15h)  
Onde? Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem) 
 
PRÓXIMO DESTINO:  
NATAL: Sesc Ponta Negra | 24 e 25/01/15 (8h às 15h)  
ENTRADA GRATUITA  
Programação completa: www.sescrn.com.br 
 
Atualizado em 13 de janeiro às 14:35 
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O fim de semana será agitado no Sesc Seridó, em Caicó. Depois de passar por 
Mossoró, o Circuito Verão 2015, promovido pela Fecomércio RN, por meio do 
Serviço Social do Comércio (Sesc RN), oferece uma programação gratuita e para 
todas as idades. Esportes, cultura, recreação infantil e saúde estão entre as 
atividades disponíveis no sábado (17) e no domingo (18). Os esportes são o grande 
destaque da programação: torneios competitivos de futevôlei, vôlei e futsal fazem 
parte da programação, além dos torneios recreativos, como queimada e polo 
aquático. 
 
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.  Após passar pela cidade 
seridoense, o Circuito Verão levará sua programação ao terceiro destino, o Sesc 
Ponta Negra, em Natal, nos dias 24 e 25/01. 
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Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Sesc RN leva Circuito Verão a Caicó  
 
O fim de semana será agitado no Sesc Seridó, em Caicó. Depois de passar por 
Mossoró, o Circuito Verão 2015, promovido pela Fecomércio RN, por meio do 
Serviço Social do Comércio (Sesc RN), oferece uma programação gratuita e para 
todas as idades. Esportes, cultura, recreação infantil e saúde estão entre as 
atividades disponíveis no sábado (17) e no domingo (18). Os esportes são o grande 
destaque da programação: torneios competitivos de futevôlei, vôlei e futsal fazem 
parte da programação, além dos torneios recreativos, como queimada e polo 
aquático. 
 
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. 
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 Inscrições abertas para cursos gratuitos de valorização social 
 Para 2015, estão previstas 2.399 vagas em cursos realizados em várias cidades do 
RN 
 
O Sistema Fecomércio do Rio Grande do Norte, por meio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc RN), lança em janeiro o primeiro edital do ano do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG), que oferece cursos de valorização social a 
comerciários, seus dependentes e à população em geral. As inscrições começam 
nesta segunda-feira (12/01) e vão até dia 21/01 no Sesc Centro, em Natal, para os 
cursos com início em fevereiro.  
 
Neste edital, são disponibilizadas 140 vagas para oito cursos na capital potiguar. 
Confecção de blusas, utilitários em feltro, cozinha de boteco, cozinha saudável e 
acessórios para o carnaval estão entre as opções. O edital completo está disponível 
no site do Sesc RN. 
 
Em 2015, o PCG pretende oferecer 2.399 vagas em cursos nas áreas de trabalhos 
manuais, culinária e educação em diversas cidades do estado. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 22 a 
27/01/15 e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A 
lista com os aprovados estará disponível no dia 28/01 no site do Sesc RN, e as aulas 
têm início a partir do dia 02/02/15. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência (com 
emissão inferior a 60 dias) e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento 
que comprove deficiência física ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. 
 
Serviço: 
 



 

O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de valorização social 
 
Quando? De 12 a 21/01/15 
 
Onde? Sesc Centro, em Natal (Rua Coronel Bezerra, nº 33 - Cidade Alta), das 8h às 
12h e das 13h às 17h. 
 
Fonte: Sesc RN 
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