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Presidente Marcelo 
Queiroz visita obra do novo 
Restaurante Sesc Rio Branco
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, visitou 

na manhã da sexta-feira, 6, as obras do novo Restaurante Sesc 
Rio Branco, em Natal. O prédio está passando por uma grande 
reforma e ampliação. O local é um dos ícones da atuação na área de 
fornecimento de refeições balanceadas a preços subsidiados para os 
comerciários e seus dependentes potiguares.

Senac RN capacita 
moradores de São 
Gonçalo do Amarante

Sesc realiza programação 
para celebrar Dia do 
Trabalhador

Palco Giratório Sesc 
apresenta espetáculo
de dança

Senac RN lança 
programação de cursos 
com mais de duas mil vagas

Sistema Fecomércio RN 
trabalhará potencial do 
ecoturismo em parceria 
com a Alemanha

Sesc abre inscrições para 
a Escola de Ensino Médio 
no Rio de Janeiro

O Senac RN promoveu, a partir de contratação 
da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, curso 
para impulsionar a inclusão produtiva e geração 
de renda da população do município. Foram 
capacitados 16 moradores.

As atividades acontecem de 29 de abril a 20 de maio em 
sete unidades Sesc em Natal, Caicó, Mossoró, São Paulo 
do Potengi e Nova Cruz. São oficinas, apresentações 
culturais, Circuito Sesc de Corrida, sessões de cinema, 
shows musicais e serviços de saúde.

A 21ª edição do Palco Giratório realiza sua última 
apresentação do mês de abril nesta sexta-feira 
(13). A performance Como Manter-se Vivo, de 
Flávia Pinheiro (PE), é o segundo espetáculo deste 
ano e ocorrerá às 20h no Barracão dos Clowns.

São 60 cursos nas áreas de Segurança, 
Comunicação e Design, Gastronomia, Informática, 
Beleza, Gestão e Negócios, Saúde, Turismo, 
Hospitalidade e Lazer, distribuídas em Natal, Assú, 
Caicó, Macaíba e Mossoró.

O potencial do ecoturismo para o desenvolvimento 
econômico no Rio Grande do Norte foi tema de 
visitas técnicas e treinamento, promovido Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Senac, dentro da 
parceria mantida com o estado alemão da Renânia 
Palatinado. Entre os dias 26 de março e 06 de 
abril, a entidade recebeu o especialista alemão 
Hans-Peter Sattler, que conheceu in loco espaços 
naturais dos municípios de Natal, Tibau do Sul, 
Serra de São Bento e São Miguel do Gostoso.

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, está 
com vagas abertas para o processo seletivo 2019 
da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM), sediada 
no Rio de Janeiro (RJ). Os quatro alunos potiguares 
selecionados terão direito a bolsas integrais 
durante os três anos necessários à conclusão do 
Ensino Médio. As inscrições seguem até o dia 4 
de maio através do endereço eletrônico: www.
escolasesc.com.br/inscricoes2019
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