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VEÍCULO: PORTAL NO AR/BLOG FATOR RRH           DATA: 06.02.15 
Fecomércio discute política de tributação com o Governo | Fator RRH 
 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, esteve esta semana com o Secretário de Estado da 
Tributação, André Horta. 
 
Acompanhado pelo diretor executivo da Fecomércio, Marcus Guedes, Queiroz 
primeiro agradeceu ao secretário André Horta pela abertura da pasta ao diálogo com 
a classe produtiva. 
 
Também externou o reconhecimento do Sistema Fecomércio às recentes atitudes 
tomadas pelo secretário e pelo governador Robinson Faria, no trato de assuntos 
abordados em recente visita feita por um grupo de empresários – sob a coordenação 
da Fecomércio – ao governador. Marcelo Queiroz citou especificamente  o exemplo 
do ICMS lançado sobre a comercialização de produtos do segmento de autopeças, 
cuja base de cálculo do imposto ficou reduzida de forma que a carga tributária seja 
equivalente a 4,0%, conforme dispõe o Decreto Nº 24.959, de 30 de janeiro de 2015. 
 
Queiroz solicitou que seja inciada rapidamente uma ampla discussão sobre os 
regimes especiais de tributação, no que foi prontamente atendido pelo secretário 
André Horta, que se dispôs a receber sugestões para o aprimoramento desses 
regimes, hoje norteados pelo Decreto Nº 22.199, de 01 de abril de 2011, cujo texto 
foi recentemente modificado, através da edição do Decreto Nº 24.957, também de 
30 de janeiro de 2015 que, igualmente, revogou outras normas legais que se 
achavam relacionados ao Decreto Nº 22.199/2011. 
 
Na opinião da Fecomércio, da forma como está hoje, a política de regimes especiais 
de tributação do RN tem afastado empresas locais que migram suas sedes para 
estados vizinhos – como Paraíba e Ceará – onde a política existente nesta área é 
mais agressiva. 
 
“Esta questão dos regimes especiais é algo que vimos acompanhando bem de perto 
por causa dos efeitos que o assunto tem em nossa economia como um todo. Nós da 
Fecomércio, junto com outras entidades, como a Federação das Associações 
Comerciais, através do seu presidente, Itamar Maciel – que também preside do 
nosso Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos –
  pretendemos ampliar o diálogo com a Tributação e buscar caminhos para 
avançarmos neste tema”, afirma Marcelo Queiroz. 
 
Fonte: Assessoria 
 
Classificação: Positiva 
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Fecomércio reforça diálogo com a Secretaria de Tributação e foca em regimes 
especiais | Visor Político 
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O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, esteve na quarta-feira, 04, com o Secretário de Estado da 
Tributação, André Horta. Acompanhado pelo diretor executivo da Fecomércio, 
Marcus Guedes, Queiroz primeiro agradeceu ao secretário André Horta pela 
abertura da pasta ao diálogo com a classe produtiva. Também externou o 
reconhecimento do Sistema Fecomércio às recentes atitudes tomadas pelo 
secretário e pelo governador Robinson Faria, no trato de assuntos abordados em 
recente visita feita por um grupo de empresários – sob a coordenação da 
Fecomércio – ao governador. Marcelo Queiroz citou especificamente o exemplo do 
ICMS lançado sobre a comercialização de produtos do segmento de autopeças, cuja 
base de cálculo do imposto ficou reduzida de forma que a carga tributária seja 
equivalente a 4,0%, conforme dispõe o Decreto Nº 24.959, de 30 de janeiro de 2015. 
 
Queiroz solicitou que seja iniciada rapidamente uma ampla discussão sobre os 
regimes especiais de tributação, no que foi prontamente atendido pelo secretário 
André Horta, que se dispôs a receber sugestões para o aprimoramento desses 
regimes, hoje norteados pelo Decreto Nº 22.199, de 01 de abril de 2011, cujo texto 
foi recentemente modificado, através da edição do Decreto Nº 24.957, também de 
30 de janeiro de 2015 que, igualmente, revogou outras normas legais que se 
achavam relacionados ao Decreto Nº 22.199/2011. Na opinião da Fecomércio, da 
forma como está hoje, a política de regimes especiais de tributação do RN tem 
afastado empresas locais que migram suas sedes para estados vizinhos – como 
Paraíba e Ceará – onde a política existente nesta área é mais agressiva. 
 
“Esta questão dos regimes especiais é algo que vimos acompanhando bem de perto 
por causa dos efeitos que o assunto tem em nossa economia como um todo. Nós da 
Fecomércio, junto com outras entidades, como a Federação das Associações 
Comerciais, através do seu presidente, Itamar Maciel – que também preside do 
nosso Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos – 
pretendemos ampliar o diálogo com a Tributação e buscar caminhos para 
avançarmos neste tema”, afirma Marcelo Queiroz. 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG          DATA: 06.02.15 
 
Setur e Emprotur discutem parceria para divulgar Natal em feiras nacionais - Blog 
do BG 
 

 
 
 
06 de fevereiro 2015 às 18h12 
 
A Prefeitura do Natal, por meio da secretaria municipal de Turismo (Setur), garante a 
sua participação em feiras nacionais programadas para este ano, sendo a principal a 
AVIESP (Campinas) em São Paulo. Durante a manhã desta sexta-feira (6), o diretor do 
Departamento de Promoções Turísticas da Setur, Francisco Cunha Neto participou 
de uma reunião na Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) para estudar 
as parcerias que serão realizadas garantindo a presença de Natal nos grandes 
eventos nacionais. 
 
Participaram da reunião a presidente da Emprotur, Ana Costa; diretor da ABIH, 
George Gosson e empresários interessados em expor seus produtos durante a 
realização das feiras. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, o estado de São 
Paulo é o maior emissor de turistas para Natal. A pesquisa recente divulgada esta 
semana pela Fecomércio RN faz a mesma constatação, onde aponta que Natal 
recebe maior número de turistas paulistas, seguido de mineiros e cariocas. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Empresas ligadas ao turismo discutem participação de Natal em feiras nacionais | 
Visor Político 
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A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), garantiu 
a participação da cidade em feiras nacionais programadas para este ano, sendo a 
principal a AVIESP (Campinas) em São Paulo. Durante a manhã de hoje (6), o diretor 
do Departamento de Promoções Turísticas da Setur, Francisco Cunha Neto, 
participou de uma reunião na Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) 
para estudar as parcerias que serão realizadas garantindo a presença de Natal nos 
grandes eventos nacionais. 
 
Participaram da reunião a presidente da Emprotur, Ana Costa; diretor da ABIH, 
George Gosson e empresários interessados em expor seus produtos durante a 
realização das feiras. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, o estado de São 
Paulo é o maior emissor de turistas para Natal. A pesquisa recente divulgada esta 
semana pela Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do RN (Fecomércio) 
faz a mesma constatação, onde aponta que Natal recebe maior número de turistas 
paulistas, seguido de mineiros e cariocas. 
Classificação: Positiva 
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Natal é um dos destinos mais procurados para o feriado do Carnaval  
 Postado as 12h50 | 06.02.2015 
 
Foto:Canindé Soares - As belezas naturais da nossa cidade e a receptividade do 
natalense são fatores importantes na captação de turistas. 
 
Natal está sendo apontada como um dos destinos nacionais mais procurados para o 
feriado do Carnaval, além de ser uma das cidades brasileiras mais visitadas pelos 
turistas nesta alta estação. De acordo com o site Hoteis.com, a capital potiguar 
apresentou o maior crescimento de buscas, com 83%, entre 10 de dezembro de 
2014 e 10 de janeiro deste ano, em comparação com mesmo período do ano 
anterior. A rede hoteleira natalense divulgou recentemente que o índice de 
ocupação dos leitos, mais de uma semana antes do carnaval, já está em 100%. São 
esperados, para o período, até 35 mil turistas. 
 
As belezas naturais da nossa cidade e a receptividade do natalense são fatores 
importantes na captação de turistas. Mas o investimento que a Prefeitura do Natal 
vem fazendo em obras para melhorar a infraestrutura da cidade, como a 
revitalização da orla urbana - incluindo Ponta Negra e praias dos Artistas, Meio e 
Forte - também ajuda na consolidação da cidade como destino turístico. Isso porque 
ações de investimento em infraestrutura, além de movimentar a economia com a 
geração de emprego e renda pelo turismo, permitem acessibilidade e inclusão social 
de todos os públicos no destino turístico. 
 



 

Outro fator que ajuda na captação de turistas para Natal é o investimento em 
cultura. E o município também tem investido bastante. Os festejos do Natal em 
Natal e o Carnaval Multicultural são apenas alguns exemplos. Para os dias de reinado 
de Momo, a Prefeitura montou uma programação diversificada que conta com 
grandes artistas de renome nacional como Moraes Moreira, Elba Ramalho e 
Monobloco. Além dos talentos potiguares como Khrystal, Lane Cardoso, Isaque 
Galvão. 
 
Com um investimento total de quase R$ 3 milhões, o Carnaval de Natal deste ano 
promete ser um dos mais animados e movimentados dos últimos anos. Para o 
prefeito Carlos Eduardo, o Carnaval é a maior festa popular do Brasil e a população 
de Natal e os turistas merecem ter uma grande festa que anime os quatro cantos da 
cidade. “Não podemos perder de vista, também, que o investimento no Carnaval 
tem retorno, pois estimula a economia da cidade e, por consequência, gera divisas 
para o Município”, acrescenta o prefeito. 
 
Natal entre os melhores destinos 
 
Com todo esse investimento e as já comprovadas belezas naturais, o nível de 
satisfação dos turistas que visitam Natal é alto. Dados de uma pesquisa realizada 
pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, a pedido da 
Fecomércio/RN, apontam que 86,6% dos turistas entrevistados pretendem voltar à 
cidade. Além disso, 97,5% dos entrevistados afirmaram que indicariam Natal como 
destino de viagem. 
 
Outro dado significativo é que os atrativos turísticos locais também tiveram índices 
elevados de aprovação, sendo classificados como “excelentes” e “bons” por 98,7% 
dos entrevistados. Pelo mesmo critério da soma dos dois quesitos (“excelente” e 
“bom”), receberam avaliação positiva itens como “Equipamentos de lazer” (91,2%), 
Condição/qualidade ambiental da localidade” (88,5%), “Informações Turísticas” 
(86,8%), “Patrimônios Históricos Culturais” (78,5%), “e “Limpeza Pública” (61%). 
 
O já famoso traço hospitaleiro dos natalenses também ganhou destaque na pesquisa 
Fecomércio/IPDC, com expressivos 93,3% classificando a “Hospitalidade do Povo” 
como fatores “excelente” e “bom. 
 
Feita com 403 pessoas entre os dias 13 e 20 de janeiro deste ano, a pesquisa 
Fecomércio/IPDC é a comprovação de Natal como destino consagrado na avaliação 
dos turistas. 
 
Fonte: Secom 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: THALITA MOEMA           DATA: 06.02.15             
 
  Natal é um dos destinos mais procurados para o feriado do Carnaval 
 
 Natal é um dos destinos mais procurados para o feriado do Carnaval  
 Escrito por Thalita em 6 fevereiro, 2015 na categoria Política com nenhum 
comentário 
 
Natal está sendo apontada como um dos destinos nacionais mais procurados para o 
feriado do Carnaval, além de ser uma das cidades brasileiras mais visitadas pelos 
turistas nesta alta estação. De acordo com o site Hoteis.com, a capital potiguar 
apresentou o maior crescimento de buscas, com 83%, entre 10 de dezembro de 
2014 e 10 de janeiro deste ano, em comparação com mesmo período do ano 
anterior. A rede hoteleira natalense divulgou recentemente que o índice de 
ocupação dos leitos, mais de uma semana antes do carnaval, já está em 100%. São 
esperados, para o período, até 35 mil turistas.As belezas naturais da nossa cidade e a 
receptividade do natalense são fatores importantes na captação de turistas. 
 
Mas o investimento que a Prefeitura do Natal vem fazendo em obras para melhorar 
a infraestrutura da cidade, como a revitalização da orla urbana – incluindo Ponta 
Negra e praias dos Artistas, Meio e Forte – também ajuda na consolidação da cidade 
como destino turístico. Isso porque ações de investimento em infraestrutura, além 
de movimentar a economia com a geração de emprego e renda pelo turismo, 
permitem acessibilidade e inclusão social de todos os públicos no destino 
turístico.Outro fator que ajuda na captação de turistas para Natal é o investimento 
em cultura. E o município também tem investido bastante. Os festejos do Natal em 
Natal e o Carnaval Multicultural são apenas alguns exemplos. Para os dias de reinado 
de Momo, a Prefeitura montou uma programação diversificada que conta com 
grandes artistas de renome nacional como Moraes Moreira, Elba Ramalho e 
Monobloco. Além dos talentos potiguares como Khrystal, Lane Cardoso, Isaque 
Galvão.Com um investimento total de quase R$ 3 milhões, o Carnaval de Natal deste 
ano promete ser um dos mais animados e movimentados dos últimos anos 
 
. Para o prefeito Carlos Eduardo, o Carnaval é a maior festa popular do Brasil e a 
população de Natal e os turistas merecem ter uma grande festa que anime os quatro 
cantos da cidade. “Não podemos perder de vista, também, que o investimento no 
Carnaval tem retorno, pois estimula a economia da cidade e, por consequência, gera 
divisas para o Município”, acrescenta o prefeito. Natal entre os melhores 
destinosCom todo esse investimento e as já comprovadas belezas naturais, o nível 
de satisfação dos turistas que visitam Natal é alto. Dados de uma pesquisa realizada 
pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, a pedido da 
Fecomércio/RN, apontam que 86,6% dos turistas entrevistados pretendem voltar à 
cidade. Além disso, 97,5% dos entrevistados afirmaram que indicariam Natal como 
destino de viagem.Outro dado significativo é que os atrativos turísticos locais 



 

também tiveram índices elevados de aprovação, sendo classificados como 
“excelentes” e “bons” por 98,7% dos entrevistados. Pelo mesmo critério da soma 
dos dois quesitos (“excelente” e “bom”), receberam avaliação positiva itens como 
“Equipamentos de lazer” (91,2%), Condição/qualidade ambiental da localidade” 
(88,5%), “Informações Turísticas” (86,8%), “Patrimônios Históricos Culturais” 
(78,5%), “e “Limpeza Pública” (61%). 
 
O já famoso traço hospitaleiro dos natalenses também ganhou destaque na pesquisa 
Fecomércio/IPDC, com expressivos 93,3% classificando a “Hospitalidade do Povo” 
como fatores “excelente” e “bom.Feita com 403 pessoas entre os dias 13 e 20 de 
janeiro deste ano, a pesquisa Fecomércio/IPDC é a comprovação de Natal como 
destino consagrado na avaliação dos turistas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: RASALIE ARRUDA           DATA: 06.02.15             
 
Rosalie Arruda: Retratos do turismo no RN 
 
 
 
O  Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio 
RN),  ouviu 403  turistas em Natal, no período de 13 a 20 de janeiro passado.  
 
O resultado dá um mostra do que pensa esse visitante. 
 
A segurança pública é destaque nas reclamações com  68,8% das indicações.   
 
O transporte urbano coletivo ficou com (55,3%), seguido por limpeza pública 
(61%),  sinalização urbana e turística (69,4%) e comunicação 
(correios/fones/internet) (71,7%).  
 
Outro ponto criticado pelos turistas que visitaram o estado foi a distância e acesso 
ao Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante.   
 
 
Classificação: Positiva
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NATAL É UM DOS DESTINOS MAIS 

PROCURADOS PARA O CARNAVAL 

 
 

 
 
 
 
Natal é apontada como um dos destinos nacionais mais procurados para o feriado 
do Carnaval, além de ser uma das cidades brasileiras mais visitadas pelos turistas na 
alta estação. De acordo com o site Hoteis.com, a capital potiguar apresentou o maior 
crescimento de buscas, com 83%, entre 10 de dezembro de 2014 e 10 de janeiro 
deste ano, em comparação com mesmo período do ano anterior. A rede hoteleira 
natalense divulgou recentemente que o índice de ocupação dos leitos, mais de uma 
semana antes do carnaval, já está em 100%. São esperados, para o período, até 35 
mil turistas.  
 
As belezas naturais da nossa cidade e a receptividade do natalense são fatores 



 

importantes na captação de turistas. Mas o investimento que a Prefeitura do Natal 
vem fazendo em obras para melhorar a infraestrutura da cidade, como a 
revitalização da orla urbana - incluindo Ponta Negra e praias dos Artistas, Meio e 
Forte - também ajuda na consolidação da cidade como destino turístico. Outro fator 
que ajuda na captação de turistas para Natal é o investimento em cultura.  
 
Dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio, a pedido da Fecomércio/RN, apontam que 86,6% dos turistas 
entrevistados pretendem voltar à cidade. Além disso, 97,5% dos entrevistados 
afirmaram que indicariam Natal como destino de viagem. 
 
 
Classificação: Positiva 
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.:  Natal é um dos destinos mais procurados para o feriado do Carnaval 
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Natal está sendo apontada como um dos destinos nacionais mais procurados para o 
feriado do Carnaval, além de ser uma das cidades brasileiras mais visitadas pelos 
turistas nesta alta estação. De acordo com o site Hoteis.com, a capital potiguar 
apresentou o maior crescimento de buscas, com 83%, entre 10 de dezembro de 
2014 e 10 de janeiro deste ano, em comparação com mesmo período do ano 
anterior. A rede hoteleira natalense divulgou recentemente que o índice de 
ocupação dos leitos, mais de uma semana antes do carnaval, já está em 100%. São 
esperados, para o período, até 35 mil turistas. 
As belezas naturais da nossa cidade e a receptividade do natalense são fatores 
importantes na captação de turistas. Mas o investimento que a Prefeitura do Natal 
vem fazendo em obras para melhorar a infraestrutura da cidade, como a 
revitalização da orla urbana - incluindo Ponta Negra e praias dos Artistas, Meio e 
Forte - também ajuda na consolidação da cidade como destino turístico. Isso porque 
ações de investimento em infraestrutura, além de movimentar a economia com a 
geração de emprego e renda pelo turismo, permitem acessibilidade e inclusão social 
de todos os públicos no destino turístico. 
 
Outro fator que ajuda na captação de turistas para Natal é o investimento em 
cultura. E o município também tem investido bastante. Os festejos do Natal em 
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Natal e o Carnaval Multicultural são apenas alguns exemplos. Para os dias de reinado 
de Momo, a Prefeitura montou uma programação diversificada que conta com 
grandes artistas de renome nacional como Moraes Moreira, Elba Ramalho e 
Monobloco. Além dos talentos potiguares como Khrystal, Lane Cardoso, Isaque 
Galvão. 
 
Com um investimento total de quase R$ 3 milhões, o Carnaval de Natal deste ano 
promete ser um dos mais animados e movimentados dos últimos anos. Para o 
prefeito Carlos Eduardo, o Carnaval é a maior festa popular do Brasil e a população 
de Natal e os turistas merecem ter uma grande festa que anime os quatro cantos da 
cidade. “Não podemos perder de vista, também, que o investimento no Carnaval 
tem retorno, pois estimula a economia da cidade e, por consequência, gera divisas 
para o Município”, acrescenta o prefeito. 
 
Com todo esse investimento e as já comprovadas belezas naturais, o nível de 
satisfação dos turistas que visitam Natal é alto. Dados de uma pesquisa realizada 
pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, a pedido da 
Fecomércio/RN, apontam que 86,6% dos turistas entrevistados pretendem voltar à 
cidade. Além disso, 97,5% dos entrevistados afirmaram que indicariam Natal como 
destino de viagem. 
 
Outro dado significativo é que os atrativos turísticos locais também tiveram índices 
elevados de aprovação, sendo classificados como “excelentes” e “bons” por 98,7% 
dos entrevistados. Pelo mesmo critério da soma dos dois quesitos (“excelente” e 
“bom”), receberam avaliação positiva itens como “Equipamentos de lazer” (91,2%), 
Condição/qualidade ambiental da localidade” (88,5%), “Informações Turísticas” 
(86,8%), “Patrimônios Históricos Culturais” (78,5%), “e “Limpeza Pública” (61%). 
 
O já famoso traço hospitaleiro dos natalenses também ganhou destaque na pesquisa 
Fecomércio/IPDC, com expressivos 93,3% classificando a “Hospitalidade do Povo” 
como fatores “excelente” e “bom. 
 
Feita com 403 pessoas entre os dias 13 e 20 de janeiro deste ano, a pesquisa 
Fecomércio/IPDC é a comprovação de Natal como destino consagrado na avaliação 
dos turistas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO          DATA: 06.02.15 
 
Pesquisa traça perfil do turista que visita Natal nesta alta estação 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio RN) divulgou nesta quinta-feira (05) a pesquisa realizada pelo Instituto 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado a Fecomércio RN, que 
traça o perfil dos turistas que movimentam a economia de Natal e região. O 
levantamento foi feito entre os dias 13 e 20 de janeiro e ouviu 403 visitantes. 
 
Os principais polos emissores de turistas para Natal são: São Paulo (28,6%), Minas 
Gerais e Rio de Janeiro -empatados -(14,7%), Distrito Federal (9,4%) e Pernambuco 
(5,1%). 
 
Em média os turistas permanecem em Natal nove dias e, nesse período, gastam 
(incluindo os gastos com passagem aérea) em média R$7.034,74; para um grupo de 
três . Na estratificação dos gastos, para saber quanto fica por dia para um turista na 
cidade, foram descontados os valores gastos com passagens aéreas. Neste caso, o 
custo para três pessoas no período caiu para R$ 5.694, 93; o que dá um gasto médio, 
por pessoa, de R$210,92 - incluindo gastos com alimentação, lazer, transporte e 
compras. 
 
A pesquisa destacou também os pontos mais elogiados e criticados pelos turistas. Os 
mais elogiados foram: belezas naturais (98,7%), guias de turismo (94,4%) e a 
hospitalidade do povo (93,3%). 
 
Os destaques ruins ficaram para: segurança pública (68,8%), sinalização urbana e 
turística (69,4%) e comunicação - correios, telefones e internet - (71,7%). 
 
Por último, no quesito avaliação do destino Natal o retorno foi positivo em 94%: 
excelente (41,1%) e bom (52,9). 
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG E-TURISMO           DATA: 06.02.15 
 
Turismo potiguar terá marketing diferenciado na maior feira de turismo do interior 
paulista «  e-Turismo 

 
 
 
 
 
Na reunião realizada nesta manhã, Cunha Neto (Setur Natal), George Gosson 
(Fecomércio-RN), Ana Maria Costa (Emprotur) e Ana Paula Vieira (Setur-RN) 
 
Entidades de classe e secretarias de Turismo do RN e de Natal tiveram produtiva 
reunião na manhã desta sexta-feira (6), na sede da ABIH-RN, em Areia Preta. Em 
pauta, a participação do Rio Grande do Norte na Aviestur, feira promovida 
anualmente pela Associação dos Agentes de Viagem do Estado de São Paulo (Aviesp) 
e cuja próxima edição será nos dias 10 e 11 de abril, em Campinas. 
 
A presidente da Emprotur, Ana Maria Costa (ainda não nomeada, devido à 
burocracia inerente à natureza jurídica da Emprotur), sugeriu aos participantes que o 
Rio Grande do Norte centralize esforços nesta feira, já que o interior de São Paulo é 
potencial polo emissivo para Natal. Aninha, como é conhecida, ressaltou inclusive 
que a ABIH-RN havia programado uma série de workshops regionais em março, mas 
poderão ser cancelados para que todos os recursos disponíveis sejam voltados para 
a participação na Aviestur. 
 
Além de estande caprichado, em termos de metragem, visibilidade e adesivagem, o 
Rio Grande do Norte deverá fazer uma ação pontual com a imprensa e com os 
principais operadores que participarão da Aviestur. Na ocasião, anunciará um 
megafamtur para Natal, possivelmente com 80 agentes de viagem do interior 
paulista e dez jornalistas de várias cidades do interior de São Paulo.  
 
“Estamos pensando em anunciar as ações de marketing numa happy-hour, na noite 
anterior à abertura da feira”, comenta a futura presidente da Emprotur. Ela lembra 



 

ainda que, no estande potiguar, haverá um agradecimento aos agentes de viagens 
do Estado de São Paulo, que elegeram Natal como melhor destino turístico há seis 
anos seguidos, assim como o Rio Grande do Norte como melhor estado para se fazer 
turismo, durante cinco anos consecutivos.  
 
Não custa lembrar: no governo anterior o Rio Grande do Norte chegou a ficar fora da 
Aviestur, assim como da Avirrp, feira igualmente importante, realizada em Ribeirão 
Preto. Motivo: inadimplência. No ano passado, o RN só teve estande na feira, que se 
realizou em Holambra (SP), graças a uma parceria entre Secretaria de Turismo de 
Natal e empresariado do setor de turismo. 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 08.02.15            EDITORIA: LIEGE 
BARBALHO 

 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 07.02.15            EDITORIA: ECONOMIA  

 Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI           DATA: 08.02.15 
 
 
Senac abre 704 vagas em cursos gratuitos no RN – Blog Suébster Neri – Desde 2007 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lança edital para preenchimento de 
704 vagas em cursos gratuitos. As oportunidades integram o Programa Senac de 
Gratuidade (PSG), destinado a pessoas de baixa renda. Os interessados podem se 
inscrever entre os dias 09 e 12 de fevereiro, exclusivamente por meio do site 
www.rn.senac.br/psg. 
 
Entre as capacitações, estão oportunidades para os cursos técnicos em Estética, Guia 
de Turismo, Logística e Segurança no Trabalho. Também serão disponibilizadas 
bolsas de estudos para cursos de formação inicial e continuada, como Montador e 
Reparador de Computador, Recepcionista de Eventos e Operador de Computador. O 
edital contempla os municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Assú, Caicó e 
Macaíba. 
 
De acordo com a Política do PSG, obrigatoriamente, os inscritos devem possuir renda 
familiar mensal de até dois salários mínimos federais, por pessoa, e atender aos 
requisitos exigidos pelo curso escolhido, que variam de acordo com a modalidade. 
 
Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Os contemplados são convocados para apresentação dos documentos 
comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ           DATA: 08.02.15 
 
Senac abre 704 vagas em cursos gratuitos no RN «  Blog do Seridó 
 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lança edital para preenchimento de 
704 vagas em cursos gratuitos. As oportunidades integram o Programa Senac de 
Gratuidade (PSG), destinado a pessoas de baixa renda. Os interessados podem se 
inscrever entre os dias 09 e 12 de fevereiro, exclusivamente por meio do site 
www.rn.senac.br/psg. 
 
Entre as capacitações, estão oportunidades para os cursos técnicos em Estética, Guia 
de Turismo, Logística e Segurança no Trabalho. Também serão disponibilizadas 
bolsas de estudos para cursos de formação inicial e continuada, como Montador e 
Reparador de Computador, Recepcionista de Eventos e Operador de Computador. O 
edital contempla os municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Assú, Caicó e 
Macaíba. 
 
De acordo com a Política do PSG, obrigatoriamente, os inscritos devem possuir renda 
familiar mensal de até dois salários mínimos federais, por pessoa, e atender aos 
requisitos exigidos pelo curso escolhido, que variam de acordo com a modalidade. 
 
Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Os contemplados são convocados para apresentação dos documentos 
comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

  
VEÍCULO: BLOG DO SUÉBSTER NERI           DATA: 06.02.15 
 
Senac abre vagas em cursos gratuitos para Caicó – Blog Suébster Neri – Desde 2007 
 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lança edital para preenchimento de 704 
vagas em cursos gratuitos. As oportunidades integram o Programa Senac de 
Gratuidade (PSG), destinado a pessoas de baixa renda. Os interessados podem se 
inscrever entre os dias 09 e 12 de fevereiro, exclusivamente por meio do site 
www.rn.senac.br/psg. 
 
Entre as capacitações, estão oportunidades para os cursos técnicos em Estética, Guia 
de Turismo, Logística e Segurança no Trabalho. Também serão disponibilizadas 
bolsas de estudos para cursos de formação inicial e continuada, como Montador e 
Reparador de Computador, Recepcionista de Eventos e Operador de Computador. O 
edital contempla os municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Assú, Caicó e 
Macaíba. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS           DATA: 06.02.15 
Senac abre vagas em cursos gratuitos para Caicó  
 
 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lança edital para preenchimento de 704 
vagas em cursos gratuitos. As oportunidades integram o Programa Senac de 
Gratuidade (PSG), destinado a pessoas de baixa renda. Os interessados podem se 
inscrever entre os dias 09 e 12 de fevereiro, exclusivamente por meio do site 
www.rn.senac.br/psg. 
 
Entre as capacitações, estão oportunidades para os cursos técnicos em Estética, Guia 
de Turismo, Logística e Segurança no Trabalho. Também serão disponibilizadas 
bolsas de estudos para cursos de formação inicial e continuada, como Montador e 
Reparador de Computador, Recepcionista de Eventos e Operador de Computador. O 
edital contempla os municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Assú, Caicó e 
Macaíba. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL DA ABELHINHA           DATA: 08.02.15             
 
 
 

 
 
Cidade  
 
 06 de fevereiro de 2015   -   10:23:17  
 Senac abre vagas em cursos gratuitos no RN  
  
Foto: Getty  
 
 Senac abre  vagas em cursos gratuitos no RN 
 
   
 
 O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lança edital para preenchimento de 
704 vagas em cursos gratuitos. Com o objetivo de promover a inclusão social através 
da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico, disponibilizando 11.180 bolsas de estudos para 
qualificar a população. Os interessados podem se inscrever entre os dias 09 e 12 de 
fevereiro, exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg.  
 
 O edital contempla os municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Assú, Caicó e 
Macaíba. Os inscritos devem possuir renda familiar mensal de até dois salários 
mínimos federais, por pessoa, e atender aos requisitos exigidos pelo curso escolhido, 
que variam de acordo com a modalidade. Os candidatos serão selecionados de 
acordo com a ordem da inscrição efetuada no site do Senac. Os contemplados são 
convocados para apresentação dos documentos comprobatórios de renda e 
requisitos do curso pelo qual optou. 
 
 O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, destaca 
que não há diferença entre os cursos que integram o Programa Senac de Gratuidade 
e as capacitações do portfólio comercial da instituição. “Disponibilizamos o mesmo 



 

conteúdo pedagógico, carga horária e material instrucional, como livros e CDs, e os 
itens de consumo dos cursos. A qualidade sempre está presente nos programas 
educacionais do Senac, seja em cursos pagos ou nos gratuitos”, afirmou.  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ           DATA: 06.02.15 
Acontece hoje 4ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio na Cidade Alta «  Blog 
do Seridó 
 
 
A Cidade Alta recebe, pelo 4º ano consecutivo, a prévia carnavalesca do espaço 
cultural Terraço do Relógio. O evento, realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), acontece amanhã, a partir das 19h, 
embalada pela banda Acordeon no Frevo e parada oficial e tradicional da Banda 
Independente da Ribeira. A entrada é gratuita, e a festa acontece no Sesc Centro, 
unidade que abriga o projeto cultural.  
 
Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 
hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar.  
 
O relógio e a balaustrada que compõem a estrutura física do Terraço do Relógio 
remontam ao início do século 20. Para fomentar a cultura local, incentivar os artistas 
locais e divulgar a importância histórica dos monumentos, o Sesc RN criou, em 
fevereiro de 2002, o projeto semanal. 
 
Para quem mora em Mossoró e Caicó, o Sesc também oferece música de boa 
qualidade no projeto Letra &amp; Música, que assim como o Terraço do Relógio, 
acontece todas as sextas-feiras, das 19h às 22h, nas unidades Sesc.  
 
Ainda em Natal, o Sesc Ponta Negra (Balneário) realiza o projeto Cultura Club, com 
música aos domingos das 13h às 16h. Para o carnaval, a programação especial está 
disponível em www.sescrn.com.br.  
 
Durante as ações carnavalescas, o programa Educação em Saúde do Sesc, em 
parceria com  a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) distribuirá 
preservativos e materiais informativos para prevenção das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de 
jovens e adultos. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS           DATA: 06.02.15 
 
4ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio acontece hoje na Cidade Alta 
 
 
 
 
Cultura e Lazer  
 4ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio acontece hoje na Cidade Alta  
 06 de Fevereiro de 2015 
  
Programação gratuita promovida pelo Sesc RN inclui Banda Acordeon no Frevo e 
parada da Banda Independente da Ribeira 
 
 A Cidade Alta recebe, pelo 4º ano consecutivo, a prévia carnavalesca do espaço 
cultural Terraço do Relógio. O evento, realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), acontece amanhã, a partir das 19h, 
embalada pela banda Acordeon no Frevo e parada oficial e tradicional da Banda 
Independente da Ribeira. A entrada é gratuita, e a festa acontece no Sesc Centro, 
unidade que abriga o projeto cultural. 
 
 Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 
hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar. 
 
 O relógio e a balaustrada que compõem a estrutura física do Terraço do Relógio 
remontam ao início do século 20. Para fomentar a cultura local, incentivar os artistas 
locais e divulgar a importância histórica dos monumentos, o Sesc RN criou, em 
fevereiro de 2002, o projeto semanal. 
 
 Para quem mora em Mossoró e Caicó, o Sesc também oferece música de boa 
qualidade no projeto Letra &amp; Música, que assim como o Terraço do Relógio, 
acontece todas as sextas-feiras, das 19h às 22h, nas unidades Sesc. 
 
 Ainda em Natal, o Sesc Ponta Negra (Balneário) realiza o projeto Cultura Club, com 
música aos domingos das 13h às 16h. Para o carnaval, a programação especial está 
disponível em www.sescrn.com.br.Durante as ações carnavalescas, o programa 
Educação em Saúde do Sesc, em parceria com  a Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) distribuirá preservativos e materiais informativos para prevenção das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis com o objetivo de contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida de jovens e adultos. 
 
   



 

 
 Serviço: 
 
 O quê? 4ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio 
 
 Quando? 06/02/15 | 19h às 22h 
 
 Onde? Sesc Centro em Natal (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
 
 Atrações: Banda Acordeon no Frevo e Independente da Ribeira 
 
 ENTRADA GRATUITA 
 
Fonte: Assessoria SESC 
 
 Tweetar 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL METROPOLITANO           DATA: 06.02.15 
Jornal Metropolitano 
 

 
 
 
 
06 de Fevereiro de 2015 às 17h10 
 Mais um municipio do RN recebe a unidade móvel do OdontoSesc  
  Além da unidade móvel o Sesc/RN inclui três clínicas fixas  
 
Os moradores de Afonso Bezerra, município distante 166 km de Natal, terão acesso 
a serviços odontológicos gratuitos e de qualidade durante 40 dias úteis. O Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), levará a unidade 
móvel Odonto Sesc à cidade, com o apoio da prefeitura municipal. Será a 31ª cidade 
visitada pelo projeto itinerante. A inauguração acontece na segunda-feira (09/02), às 
19h, na Praça Francisco das Chagas Souza. 
  
Os procedimentos envolvem tanto a parte curativa (restauração, extração) e 
preventiva quanto ações de educação em saúde, com atividades em escolas voltadas 
a alunos e professores. Serão disponibilizadas 200 vagas, voltadas preferencialmente 
a comerciários e estudantes de escolas públicas. O agendamento de consultas pode 
ser feito no dia 10/02, a partir das 8h, no local onde a OdontoSesc estará 
estacionada. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h – 
exceto às segundas-feiras, quando acontecem das 12h às 18h. 
  
Para marcar a consulta, é preciso apresentar comprovante de residência e 
documento de identidade com foto. Se for comerciário, deverá apresentar, ainda, a 
declaração da empresa que trabalha, com o nome do funcionário e dependentes, se 
for o caso. Os estudantes da rede pública pública, por sua vez, deverão apresentar a 
declaração da escola atestando matrícula e frequência do aluno.  



 

  
  
  
OdontoSesc 
  
A OdontoSesc é uma unidade móvel equipada com aparelhos de ponta. Possui 
quatro consultórios, sala de esterilização, de escovação e de raios-X com 
revestimento e área de espera. Cada consultório tem um monitor, que exibe vídeos 
educativos ou musicais para relaxar o paciente. Desde 2011, ano em que começou a 
atuar, o OdontoSesc já realizou 507 mil atendimentos em 30 cidades potiguares. 
  
Além da unidade móvel, a assistência odontológica do Sesc RN também inclui três 
clínicas fixas localizadas em Natal, Mossoró e Macaíba.  
  
   
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM           DATA: 08.02.15 
 
Espaço cultural Terraço do Relógio realiza 4ª prévia carnavalesca nesta sexta - 
Notícias - Carnaval 2015 - Nominuto.com 
 
 

 
 
Sesc  
 
 O evento acontece nesta sexta-feira (6), com presença da banda Acordeon no Frevo 
e parada oficial da Banda Independente da Ribeira.  
 
Pelo 4º ano consecutivo, o Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc RN), realiza a prévia carnavalesca do espaço cultural Terraço do 
Relógio. O evento acontece nesta sexta-feira (6), com presença da banda Acordeon 
no Frevo e parada oficial da Banda Independente da Ribeira. O projeto tem entrada 
gratuita, a partir das 19h, no Sesc Centro, em Natal. 
 
Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 
hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar. 
 
O relógio e a balaustrada que compõem a estrutura física do Terraço do Relógio 



 

remontam ao início do século 20. Para fomentar a cultura local, incentivar os artistas 
locais e divulgar a importância histórica dos monumentos, o Sesc RN criou, em 
fevereiro de 2002, o projeto semanal. 
 
Para quem mora em Mossoró e Caicó, o Sesc também oferece música de boa 
qualidade no projeto Letra &amp; Música, que assim como o Terraço do Relógio, 
acontece todas as sextas-feiras, das 19h às 22h, nas unidades Sesc. 
 
Ainda em Natal, o Sesc Ponta Negra (Balneário) realiza o projeto Cultura Club, com 
música aos domingos das 13h às 16h. Para o carnaval, a programação especial está 
disponível em www.sescrn.com.br. 
 
Durante as ações carnavalescas, o programa Educação em Saúde do Sesc, em 
parceria com  a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) distribuirá 
preservativos e materiais informativos para prevenção das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de 
jovens e adultos. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG AGITOS E BALADAS           DATA: 06.02.15 
 
Hoje tem a 4ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio «  Agitos e Baladas 
 

 
 
 
Hoje tem a 4ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio  
 6 de fevereiro de 2015 por ulyssesfreire 
 
 Comentários 0  
 
Foto_Moraes Neto 
 
A Cidade Alta recebe, pelo 4º ano consecutivo, a prévia carnavalesca do espaço 
cultural Terraço do Relógio. O evento, realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), acontece hoje, a partir das 19h, 
embalada pela banda Acordeon no Frevo e parada oficial e tradicional da Banda 
Independente da Ribeira. 
 
A entrada é gratuita, e a festa acontece no Sesc Centro, unidade que abriga o projeto 
cultural. 
 
Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 
hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar. 
 
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. 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO LEONARDO SODRÉ           DATA: 06.02.15 
.: 4ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio será hoje na Cidade Alta 
 

 
 
 
Programação gratuita promovida pelo Sesc RN inclui Banda Acordeon no Frevo e 
parada da Banda Independente da Ribeira 
 
A Cidade Alta recebe, pelo 4º ano consecutivo, a prévia carnavalesca do espaço 
cultural Terraço do Relógio. O evento, realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), acontece hoje, a partir das 19h, 
embalada pela banda Acordeon no Frevo e parada oficial e tradicional da Banda 
Independente da Ribeira. A entrada é gratuita, e a festa acontece no Sesc Centro, 
unidade que abriga o projeto cultural. 
Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 
hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar. 
 
O relógio e a balaustrada que compõem a estrutura física do Terraço do Relógio 



 

remontam ao início do século 20. Para fomentar a cultura local, incentivar os artistas 
locais e divulgar a importância histórica dos monumentos, o Sesc RN criou, em 
fevereiro de 2002, o projeto semanal.  
Para quem mora em Mossoró e Caicó, o Sesc também oferece música de boa 
qualidade no projeto Letra &amp; Música, que assim como o Terraço do Relógio, 
acontece todas as sextas-feiras, das 19h às 22h, nas unidades Sesc. 
 
Ainda em Natal, o Sesc Ponta Negra (Balneário) realiza o projeto Cultura Club, com 
música aos domingos das 13h às 16h. Para o carnaval, a programação especial está 
disponível em www.sescrn.com.br. 
 
Durante as ações carnavalescas, o programa Educação em Saúde do Sesc, em 
parceria com  a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) distribuirá 
preservativos e materiais informativos para prevenção das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de 
jovens e adultos. 
 
Serviço:  
O quê? 4ª prévia carnavalesca do Terraço do Relógio  
Quando? 06/02/15 | 19h às 22h  
Onde? Sesc Centro em Natal (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta)  
Atrações: Banda Acordeon no Frevo e Independente da Ribeira  
ENTRADA GRATUITA 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL O MOSSOROENSE          DATA: 07.02.15 
 
Unidade OdontoSesc realizará trabalho em Afonso Bezerra na próxima segunda-
feira 
 
 

Unidade garantirá atendimento extra à população 
 
Unidade OdontoSesc realizará trabalho em Afonso Bezerra na próxima segunda-feira  
 Detalhes 
Publicado em 07 de Fevereiro de 2015  
: por Redação  
NATAL/AFONSO BEZERRA – Os moradores de Afonso Bezerra terão acesso a serviços 
odontológicos gratuitos e de qualidade durante 40 dias úteis. O Sistema Federação 
do Comércio, Bens e Serviços do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN), por meio do 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc/RN), levará a unidade 
móvel OdontoSesc à cidade, com o apoio da prefeitura. Será a trigésima primeira 
cidade do Estado visitada pelo projeto itinerante, de acordo com informação da 
assessoria de comunicação social da Fecomércio/RN, na capital potiguar. A 
inauguração acontece na próxima segunda-feira, dia 9 de fevereiro, às 19h, na praça 
Francisco das Chagas Souza, centro da cidade. Os procedimentos envolvem tanto a 
parte curativa (restauração, extração) e preventiva quanto a realização de ações de 
educação em saúde, com atividades em escolas voltadas a alunos e professores. 
Serão disponibilizadas 200 vagas, voltadas preferencialmente a comerciários e 
estudantes de escolas públicas. Ainda segundo a informação do órgão de imprensa 
da Federação, o agendamento de consultas pode ser feito a partir da terça-feira, dia 
10, a partir das 8h, no local onde a unidade móvel OdontoSesc estará estacionada. 
Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h – exceto às 
segundas-feiras, quando acontecem das 12h às 18h. 
 
ATENDIMENTO Para marcar a consulta, é preciso apresentar comprovante de 
residência e documento de identidade com foto. Se for comerciário, deverá 
apresentar, ainda, a declaração da empresa que trabalha, com o nome do 
funcionário e dependentes, se for o caso. Os estudantes da rede pública, por sua vez, 
deverão apresentar a declaração da escola atestando matrícula e frequência do 
aluno. 
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