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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG AGITOS E BALADAS       DATA: 22.01.15             
 
Evento do Sistema Fecomércio em Pirangi é cancelado «  Agitos e Baladas 
 
 
 22 de janeiro de 2015 por ulyssesfreire 
 
 
 
O Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, por meio do Sesc, comunica ao público 
o cancelamento do evento “Parcerias Sinfônicas – Alpendre” e “Prévia Carnavalesca 
da Banda Independente da Ribeira” que seria realizado no próximo dia 31 de janeiro, 
a partir das 16h30, na Prainha, na Praia de Pirangi do Norte, município de 
Parnamirim. 
 
A decisão pelo cancelamento se dá em respeito a alguns veranistas locais que, por se 
sentirem incomodados com o barulho e movimentações advindas da realização de 
outros eventos à beira-mar, têm pedido extrajudicialmente a suspensão destes 
eventos, criando um acalorado debate em torno do tema. 
 
O Sistema Fecomércio faz questão de ressaltar que o evento que seria realizado por 
nós teria caráter completamente diverto dos demais já questionados, traduzindo-se 
em uma oportunidade única para que o público pudesse assistir gratuitamente a 
uma montagem esplendorosa deste aplaudido projetoque, inclusive, este ano traz 
para o palco obras (música e poesia) exclusivamente de artistas locais e ainda uma 
prévia carnavalesca que buscaria resgatar a essência dos antigos carnavais 
potiguares. 
 
Assim como boa parte dos veranistas, o Sistema Fecomércio lamenta o 
cancelamento, mas reitera que o faz, em respeito aos que se sentem incomodados, 
de alguma maneira, com a realização de eventos à beira-mar daquela praia. 
 
Entre em contato: ulyssesfreire@tribunadonorte.com.br 
 
 Siga o AGITOS e BALADAS no Instagram: @agitosebaladas 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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Programa Senac de Gratuidade oferece 1.008 vagas para fevereiro | Visor Político 
 
 
Programa Senac de Gratuidade oferece 1.008 vagas para fevereiro  
 Postado por Alex Viana em Economia 
 
 22  
 jan  
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, dá início a mais um ciclo de inscrições 
para as vagas do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que objetiva promover a 
inclusão social com a oferta de bolsas de estudos em cursos de qualificação 
profissional para a população de baixa renda. Os interessados devem se inscrever, a 
partir das 10h desta sexta-feira (23) até o dia 28 de janeiro, exclusivamente por meio 
site www.rn.senac.br/psg. 
 
Para fevereiro, serão oferecidas 1.008 bolsas de estudos para cursos nos municípios 
de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. Entre as opções, há 
capacitações nas áreas de comércio, turismo, meio ambiente, informática, gestão e 
negócios e imagem pessoal. Ao todo, são 30 de cursos, entre eles: Montador e 
Reparador de Computador, Técnico em Cozinha, Informações Turísticas, 
Recepcionista, Almoxarife, Depilador e Cabeleireiro. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, reforça a importância da 
democratização do acesso às oportunidades de qualificação e capacitação que as 
vagas do PSG oferecem. “São oportunidades ímpares para pessoas de baixa renda 
que, sem elas, jamais teriam condição de investir na carreira para ter condições de, 
como eu gosto de dizer, entrar pela porta da frente no mercado de trabalho”, diz 
Queiroz. 
 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac, observando-se também os critérios definidos pela Política do PSG. 
Obrigatoriamente, os interessados devem possuir renda familiar mensal de até dois 
salários mínimos federais, por pessoa, e atender aos requisitos de idade e 
escolaridade exigidos pelo curso escolhido. 
 
Por meio do PSG, até dezembro, o Sistema Fecomércio RN ofertará 11.180 bolsas de 
estudos integrais no Rio Grande do Norte, contribuindo com a democratização do 
acesso ao ensino profissionalizante no estado. O investimento total previsto é 
superior a R$ 19 milhões.  
 
Convocações  



 

A partir de 29 de janeiro, os candidatos com as melhores classificações serão 
convocados, através de publicação de listas no site da instituição, para apresentação 
dos documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. O 
candidato que não comparecer ou não apresentar a documentação necessária 
exigida, terá sua inscrição cancelada e matrícula indeferida.  
 
Os processos seletivos para cursos inseridos no PSG são lançados mensalmente. Os 
candidatos que não forem contemplados na atual seleção, poderão se inscrever 
novamente nas próximas etapas.  
 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 e pelo site 
www.rn.senac.br. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Programa Senac de Gratuidade oferece mais de mil vagas para fevereiro - Portal 
No Ar 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, dá início a mais um ciclo de inscrições 
para as vagas do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que objetiva promover a 
inclusão social com a oferta de bolsas de estudos em cursos de qualificação 
profissional para a população de baixa renda. Os interessados devem se inscrever, 
no período de 23 a 28 de janeiro, exclusivamente por meio site 
www.rn.senac.br/psg. 
 
Para fevereiro, serão oferecidas 1.008 bolsas de estudos para cursos nos municípios 
de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. Entre as opções, há 
capacitações nas áreas de comércio, turismo, meio ambiente, informática, gestão e 
negócios e imagem pessoal. Ao todo, são 30 de cursos, entre eles: Montador e 
Reparador de Computador, Técnico em Cozinha, Informações Turísticas, 
Recepcionista, Almoxarife, Depilador e Cabeleireiro. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, reforça a importância da 
democratização do acesso às oportunidades de qualificação e capacitação que as 
vagas do PSG oferecem. “São oportunidades ímpares para pessoas de baixa renda 
que, sem elas, jamais teriam condição de investir na carreira para ter condições de, 
como eu gosto de dizer, entrar pela porta da frente no mercado de trabalho”, diz 
Queiroz. 
 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac, observando-se também os critérios definidos pela Política do PSG. 
Obrigatoriamente, os interessados devem possuir renda familiar mensal de até dois 
salários mínimos federais, por pessoa, e atender aos requisitos de idade e 
escolaridade exigidos pelo curso escolhido. 
 
Por meio do PSG, até dezembro, o Sistema Fecomércio RN ofertará 11.180 bolsas de 
estudos integrais no Rio Grande do Norte, contribuindo com a democratização do 
acesso ao ensino profissionalizante no estado. O investimento total previsto é 
superior a R$ 19 milhões. 
 
Convocações  
A partir de 29 de janeiro, os candidatos com as melhores classificações serão 
convocados, através de publicação de listas no site da instituição, para apresentação 
dos documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. O 
candidato que não comparecer ou não apresentar a documentação necessária 
exigida, terá sua inscrição cancelada e matrícula indeferida. 
 



 

Os processos seletivos para cursos inseridos no PSG são lançados mensalmente. Os 
candidatos que não forem contemplados na atual seleção, poderão se inscrever 
novamente nas próximas etapas. 
 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000. 
 
Serviço  
Programa Senac de Gratuidade ? Fevereiro  
Vagas: 1.008 bolsas de estudos para cursos de qualificação profissional  
Municípios: Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú.  
Inscrições: www.rn.senac.br/psg.  
Período: 23 a 28 de janeiro. 
 
Atualizado em 22 de janeiro às 19:01 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL G1         DATA: 22.01.15             
G1 - Programa Senac de Gratuidade oferece 1.008 vagas para fevereiro - notícias 
em Rio Grande do Norte 
 
Programa Senac de Gratuidade oferece 1.008 vagas para fevereiro  
 Cursos são para Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu. Inscrições 
começam nesta sexta (23) e prosseguem até 28 de janeiro.  
 
 O Senac do Rio Grande do Norte oferta 1.008 bolsas de estudos para cursos em seis 
cidades do estado para o mês de fevereiro. Os interessados devem se inscrever a 
partir das 10h desta sexta-feira (23) até o dia 28 de janeiro pelo site do Senac. Os 
cursos acontecerão em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu. 
 
 Há capacitações nas áreas de comércio, turismo, meio ambiente, informática, 
gestão e negócios e imagem pessoal. Ao todo são 30 de cursos, como montador e 
reparador de computador, técnico em cozinha, informações turísticas, recepcionista, 
almoxarife, depilador e cabeleireiro. 
 
 A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac e também são observados os critérios definidos pelo Programa Senac 
de Gratuidade. Os interessados devem possuir renda familiar mensal de até dois 
salários mínimos federais, por pessoa, e atender aos requisitos de idade e 
escolaridade exigidos pelo curso escolhido. 
 
 Convocações  
 Os candidatos com as melhores classificações serão convocados no dia 29 de janeiro 
através de publicação de listas no site da instituição para apresentação dos 
documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. 
 
O candidato que não comparecer ou não apresentar a documentação necessária 
exigida terá sua inscrição cancelada e matrícula indeferida. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: BLOG ROBSON CARVALHO        DATA: 22.01.15             
Sesc Ponta Negra recebe Circuito Verão 2015 - Robson Carvalho 
 
 
 O Sesc Ponta Negra, em Natal, já oferece lazer de qualidade ao público nos finais de 
semana. Mas, no próximo (24 e 25/01), a programação será bem mais vasta com a 
realização do Circuito Verão. O projeto, promovido pela Fecomércio, por meio do 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), chega à capital 
potiguar depois de passar por Mossoró e Caicó. Diversas atividades gratuitas em 
saúde, cultura e lazer serão disponibilizadas tanto na unidade da instituição quanto 
na praia, das 7h às 15h. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sesc Ponta Negra recebe Circuito Verão 2015 - Portal No Ar 
 

 
 
 
O Sesc Ponta Negra, em Natal, já oferece lazer de qualidade ao público nos finais de 
semana. Mas, no próximo (24 e 25/01), a programação será bem mais vasta com a 
realização do Circuito Verão. O projeto, promovido pela Fecomércio, por meio do 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), chega à capital 
potiguar depois de passar por Mossoró e Caicó. Diversas atividades gratuitas em 
saúde, cultura e lazer serão disponibilizadas tanto na unidade da instituição quanto 
na praia, das 7h às 15h. 
 
Aula de dança será uma das atividades oferecidas (Foto: Divulgação) 
Os esportes são o grande destaque: torneios competitivos de frescobol, futsal e 
futevôlei fazem parte da programação, além dos torneios recreativos. Entre as 
atrações na área cultural, estão mamulengos, show com grupo Bom Malandro, 
presença da unidade móvel BiblioSesc (com todo o seu acervo) e show de mágica. 
Orientações sobre o câncer de pele, aplicação de protetor solar em parceria com a 
empresa ADCOS, dicas para prevenção de DSTs/Aids, além da distribuição de 
preservativos e orientações com materiais educativos, fazem parte da programação 
de Educação em Saúde. 
 
Na área da recreação, várias atividades serão oferecidas, como aulas de dança, 
caminhada orientada, slackline, oficina de surf, recreação aquática e um espaço kids 
com oficinas de balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de máscaras 
de carnaval. A novidade do Circuito Verão deste ano é o formato indoor: as 



 

atividades acontecem dentro das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e 
segurança ao público. 
 
Serviço:  
Circuito Verão 2015 chega a Natal  
Data e horário: 24 e 25/01/15 (7h às 15h)  
Local: Sesc Ponta Negra (Rua Desembargador João Vicente da Costa, nº. 325, Ponta 
Negra)  
ENTRADA GRATUITA  
Programação completa: www.sescrn.com.br 
 
Atualizado em 22 de janeiro às 14:29 
 
 
Classificação: Positiva 
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Circuito Verão chega a Natal no próximo fim de semana | Ponto de Vista com 
Nelson Freire 
 

 
 
 
Posted on 22. jan, 2015 by Ponto de Vista in Blog 
 
Depois de passar por Mossoró e Caicó, o Circuito Verão 2015 chega a Natal. 
Promovido pela Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), o projeto oferece atividades gratuitas em diversas áreas tanto no 
sábado (24) quanto no domingo (25), das 8h às 15h, todas no Sesc Ponta Negra. 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de 
frescobol, futsal e futevôlei fazem parte da programação, além dos torneios 
recreativos, como queimada e polo aquático. Show musical 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, caminhada orientada e um espaço 
kids com oficinas de balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de 
brinquedos.  A novidade do Circuito Verão  deste ano é o formato indoor: as 
atividades acontecem dentro das unidades Sesc, para oferecer ainda mais conforto e 
segurança ao público. 
 
Mas o encerramento será à beira-mar da praia de Pirangi, em Parnamirim. 
“Alpendre”, show-concerto do projeto Parcerias Sinfônicas Sesc, será apresentado 
gratuitamente, precedido de prévia carnavalesca com a Banda Independente da 
Ribeira. É  3º ano que um show-concerto do projeto finaliza as atividades do Circuito 



 

Verão, desta vez com uma homenagem às raízes potiguares com Orquestra da UFRN, 
três cantores e seis bailarinos. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
  
 
 
 
 



 

VEÍCULO: ESPORTE AMADOR       DATA: 22.01.15             
 
SESC de Ponta Negra é palco do Circuito Verão         -         Esporte Amador RN 
 

 
 
 
 
Depois de passar por Mossoró e Caicó, o Circuito Verão 2015 chega a Natal. 
Promovido pela Fecomércio, por meio do SESC - Serviço Social do Comércio - do Rio 
Grande do Norte, o projeto oferece atividades gratuitas em diversas áreas tanto 
neste sábado,24, quanto no domingo, 25, das 8h às 15h, no Sesc Ponta Negra, em 
Natal. 
 
Os 
esportes são o grande destaque: torneios competitivos de frescobol, futsal e 
futevôlei fazem parte da programação, além dos torneios recreativos, como 
queimada e vôlei de areia. Show musical e apresentações artísticas estarão 
entre as atrações na área de cultura. Orientações sobre o câncer de pele, 
aplicação de protetor solar, dicas para prevenção de DSTs/Aids, além da 
distribuição de preservativos e orientações com materiais educativos, fazem 
parte da programação de educação em saúde. 
 
Na área 
da recreação, várias atividades serão oferecidas, como aulas de dança, 
caminhada orientada, slackline, oficina de surf, recreação aquática e um espaço 
kids com oficinas de balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de 
máscaras de carnaval.  A novidade do Circuito Verão deste ano é o 
formato indoor: as atividades acontecerão dentro das unidades Sesc, para 
oferecer ainda mais conforto e segurança ao público.  
 
Fonte:SESC-RN 
 



 

Manoel Cirilo 
 
 Natural de Goianinha/RN, é formado em Comunicação Social – Habilitação em 
Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte desde 1983. Durante 
15 anos trabalhou no Diário de Natal, onde exerceu as funções de repórter 
esportivo, editor de esporte e revisor. Durante seis anos, comandou um programa 
de esporte amador na antiga Rádio Poti de Natal, hoje, Rádio Clube, além de 
comentarista de futebol na própria Poti e em duas rádios comunitárias. É 
correspondente da Revista Placar no Rio Grande do Norte desde 2002. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Circuito Verão chega a Natal no próximo fim de semana - Notícias - Esporte - 
Nominuto.com 
 

 
 
 
Depois de passar por Mossoró e Caicó, o Circuito Verão 2015 chega a Natal. 
Promovido pela Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), o projeto oferece atividades gratuitas em diversas áreas tanto no 
sábado 
(24) quanto no domingo (25), das 8h às 15h, todas no Sesc Ponta Negra. 
 
Os esportes 
são o grande destaque da programação: torneios competitivos de frescobol, 
futsal e futevôlei fazem parte da programação, além dos torneios recreativos, 
como queimada e polo aquático. Show musical 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, caminhada orientada e um espaço kids com 
oficinas de balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de 
brinquedos.  A novidade do Circuito Verão  deste ano é o formato indoor: 
as atividades acontecem dentro das unidades Sesc, para oferecer ainda mais 
conforto e segurança ao público.  
 
Mas o 
encerramento será à beira-mar da praia de Pirangi, em Parnamirim. “Alpendre”, 
show-concerto do projeto Parcerias Sinfônicas Sesc, será apresentado 



 

gratuitamente, precedido de prévia carnavalesca com a Banda Independente da 
Ribeira. É  3º ano que um show-concerto do projeto finaliza as atividades do 
Circuito Verão, desta vez com uma homenagem às raízes potiguares com Orquestra 
da UFRN, três cantores e seis bailarinos. 
 
 
Classificação: Positiva 
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