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VEÍCULO: ROBSON CARVALHO              DATA: 02.01.14               
 
 
02/01/2014 - Robson Carvalho - Matéria Caicó sedia o primeiro fim de semana do 
Circuito Verão  
 
 O verão potiguar vai ferver com mais uma edição do Circuito Verão, projeto 
realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Nos finais de semana de 
janeiro de 2014, as praias de Pirangi (Parnamirim), Redinha (pela primeira vez) e 
Tibau, além da cidade de Caicó, serão invadidas por esportes, saúde, lazer, cultura, 
shows e muito mais. 
 
Caicó será a primeira cidade a receber as atividades, no próximo fim de semana (04 e 
05/01).  
 
 A programação, que conta com o apoio da InterTV Cabugi, acontece na Ilha de 
Sant’Ana, das 8h às 22h, com entrada gratuita. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: MARCOS DANTAS              DATA: 02.01.14               
 
Caicó sedia primeiro fim de semana do Circuito Verão 
 
 

 
O verão potiguar vai ferver com mais uma edição do Circuito Verão, projeto 
realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Nos finais de semana de 
janeiro de 2014, as praias de Pirangi (Parnamirim), Redinha (pela primeira vez) e 
Tibau, além da cidade de Caicó, serão invadidas por esportes, saúde, lazer, cultura, 
shows e muito mais. Caicó será a primeira cidade a receber as atividades, no 
próximo fim de semana (04 e 05/01). A programação, que conta com o apoio da 
InterTV Cabugi, acontece na Ilha de Sant’Ana, das 8h às 22h, com entrada gratuita. 
 
“O Circuito Verão é um dos nossos projetos que traduzem bem o espírito de 
interiorização das ações do Sistema Fecomércio RN. Com ele, levamos uma imensa 
gama de atividades a locais nos quais as pessoas se concentram nesta época do ano 
em três municípios: Natal, Mossoró e Caicó. O número crescente de pessoas 
participando das atividades e os comentários positivos que vimos recebendo sobre o 
circuito mostram que acertamos quando montamos o projeto. Podemos dizer que, 
em janeiro, o Circuito Verão leva o Sistema Fecomércio com todo o seu leque de 
atividades, aonde o povo está&quot;. 
 
As crianças poderão se divertir à vontade com gincanas, brinquedos infláveis e 
pinturas em rosto. Na área da saúde, serão oferecidos serviços como aferição de 
pressão, teste de glicemia, orientações nutricionais – com degustação de sucos 
refrescantes –, além de orientações sobre câncer de pele. Em cultura, tem novidade 
para os amantes do circo: a Trupe Arlequim de Circo e Teatro (PB) foi convidada para 
ministrar oficinas sobre técnicas de arte circense e a apresentar o espetáculo “Circo 
Arlequim”.  
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: MARCOS DANTAS              DATA: 02.01.14               
 
Atividades do Circuito Verão Sesc serão encerradas com shows musicais  
Marcos Dantas clippada em 02/01/2014  
As atividades do Circuito Verão em Caicó serão encerradas com shows musicais, 
sempre às 19h. No sábado (04/01), sobe ao palco a banda Pura Simpatia e, no 
domingo (05/01), Rodolfo Lopes anima o público.  “Um projeto como o Circuito 
Verãoleva saúde, lazer e entretenimento de forma gratuita à população. Estamos 
felizes em oferecer mais uma vez essa extensa programação aos caicoenses, que 
sempre participam entusiasticamente das atividades desenvolvidas pelo Sesc”, 
ressalta a diretora regional do Sesc, Jeane do Amaral. 

Classificação: Positiva 

http://www.klipbox.com.br/clients/291/links/75345328
http://marcosdantas.com/


 

VEÍCULO: BLOG DO SIDNEY SILVA                 DATA: 02.01.14               
 
» Sesc Verão 
 
 
 
Convite Caicó 

 
O verão potiguar vai ferver com mais uma edição do Circuito Verão, projeto 
realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Nos finais de semana de 
janeiro de 2014, as praias de Pirangi (Parnamirim), Redinha (pela primeira vez) e 
Tibau, além da cidade de Caicó, serão invadidas por esportes, saúde, lazer, cultura, 
shows e muito mais. Caicó será a primeira cidade a receber as atividades, no 
próximo fim de semana (04 e 05/01). A programação, que conta com o apoio da 
InterTV Cabugi, acontece na Ilha de Sant’Ana, das 8h às 22h, com entrada gratuita. 
 
“O Circuito Verão é um dos nossos projetos que traduzem bem o espírito de 
interiorização das ações do Sistema Fecomércio RN. Com ele, levamos uma imensa 
gama de atividades a locais nos quais as pessoas se concentram nesta época do ano 
em três municípios: Natal, Mossoró e Caicó. O número crescente de pessoas 
participando das atividades e os comentários positivos que vimos recebendo sobre o 
circuito mostram que acertamos quando montamos o projeto. Podemos dizer que, 
em janeiro, o Circuito Verão leva o Sistema Fecomércio com todo o seu leque de 
atividades, aonde o povo está”, explica o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
As crianças poderão se divertir à vontade com gincanas, brinquedos infláveis e 
pinturas em rosto. Na área da saúde, serão oferecidos serviços como aferição de 
pressão, teste de glicemia, orientações nutricionais – com degustação de sucos 
refrescantes –, além de orientações sobre câncer de pele. Em cultura, tem novidade 
para os amantes do circo: a Trupe Arlequim de Circo e Teatro (PB) foi convidada para 
ministrar oficinas sobre técnicas de arte circense e a apresentar o espetáculo “Circo 
Arlequim”. 
 



 

As atividades serão encerradas com shows musicais, sempre às 19h. No sábado 
(04/01), sobe ao palco a banda Pura Simpatia e, no domingo (05/01), Rodolfo Lopes 
anima o público. “Um projeto como o Circuito Verão leva saúde, lazer e 
entretenimento de forma gratuita à população. Estamos felizes em oferecer mais 
uma vez essa extensa programação aos caicoenses, que sempre participam 
entusiasticamente das atividades desenvolvidas pelo Sesc”, ressalta a diretora 
regional do Sesc, Jeane do Amaral. 
 
Vinicius de Moraes à beira-mar 
 
O ponto alto da programação do Circuito Verão 2014 será seu encerramento, que 
acontece dia 25/01, na praia de Pirangi. Às 17h, uma prévia carnavalesca vai invadir 
as areias da praia, com o bloco “Poetas, carecas, bruxas e lobisomens” e a Banda 
Independente da Ribeira. 
 
Às 18h, sobe ao palco o espetáculo “Vinicius – uma canção pelo ar…”, do 3º 
Parcerias Sinfônicas Sesc. Será a última apresentação do show cênico-musical, que 
rodou quatro cidades potiguares e foi visto por mais de 24 mil pessoas. A 
homenagem a Vinicius de Moraes no ano do seu centenário conta com Orquestra da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e os artistas Alzeny Nelo, Erick 
Von Soshten, Hilkelia Carlem, Lysia Condé, Quitéria Kelly e Rogério Ferraz, com 
roteiro de Danilo Guanais e direção de João Marcelino. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE                 DATA: 02.01.14               
 
Caicó sediará neste final de semana a primeira etapa do Circuito Verão | O Jornal 
de Hoje 
 
 
 
Futebol de areia é uma das modalidades esportivas praticadas durante o evento. 
Foto:Divulgação 

 
O verão potiguar vai ferver com mais uma edição do Circuito Verão, projeto 
realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Nos finais de semana de 
janeiro de 2014, as praias de Pirangi (Parnamirim), Redinha (pela primeira vez) e 
Tibau, além da cidade de Caicó, serão invadidas por esportes, saúde, lazer, cultura, 
shows e muito mais. Caicó será a primeira cidade a receber as atividades, no 
próximo fim de semana (04 e 05/01). A programação, que conta com o apoio da 
InterTV Cabugi, acontece na Ilha de Sant’Ana, das 8h às 22h, com entrada gratuita. 
 
“O Circuito Verão é um dos nossos projetos que traduzem bem o espírito de 
interiorização das ações do Sistema Fecomércio RN. Com ele, levamos uma imensa 
gama de atividades a locais nos quais as pessoas se concentram nesta época do ano 
em três municípios: Natal, Mossoró e Caicó. O número crescente de pessoas 
participando das atividades e os comentários positivos que vimos recebendo sobre o 
circuito mostram que acertamos quando montamos o projeto. Podemos dizer que, 
em janeiro, o Circuito Verão leva o Sistema Fecomércio com todo o seu leque de 
atividades, aonde o povo está”, explica o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
As crianças poderão se divertir à vontade com gincanas, brinquedos infláveis e 
pinturas em rosto. Na área da saúde, serão oferecidos serviços como aferição de 
pressão, teste de glicemia, orientações nutricionais – com degustação de sucos 
refrescantes –, além de orientações sobre câncer de pele. Em cultura, tem novidade 



 

para os amantes do circo: a Trupe Arlequim de Circo e Teatro (PB) foi convidada para 
ministrar oficinas sobre técnicas de arte circense e a apresentar o espetáculo “Circo 
Arlequim”. 
 
As atividades serão encerradas com shows musicais, sempre às 19h. No sábado 
(04/01), sobe ao palco a banda Pura Simpatia e, no domingo (05/01), Rodolfo Lopes 
anima o público.  “Um projeto como o Circuito Verão leva saúde, lazer e 
entretenimento de forma gratuita à população. Estamos felizes em oferecer mais 
uma vez essa extensa programação aos caicoenses, que sempre participam 
entusiasticamente das atividades desenvolvidas pelo Sesc”, ressalta a diretora 
regional do Sesc, Jeane do Amaral. 
 
Vinicius de Moraes à beira-mar 
 
O ponto alto da programação do Circuito Verão 2014 será seu encerramento, que 
acontece dia 25/01, na praia de Pirangi. Às 17h, uma prévia carnavalesca vai invadir 
as areias da praia, com o bloco “Poetas, carecas, bruxas e lobisomens” e a Banda 
Independente da Ribeira. 
 
Às 18h, sobe ao palco o espetáculo “Vinicius – uma canção pelo ar…”, do 3º 
Parcerias Sinfônicas Sesc. Será a última apresentação do show cênico-musical, que 
rodou quatro cidades potiguares e foi visto por mais de 24 mil pessoas. A 
homenagem a Vinicius de Moraes no ano do seu centenário conta com Orquestra da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e os artistas Alzeny Nelo, Erick 
Von Soshten, Hilkelia Carlem, Lysia Condé, Quitéria Kelly e Rogério Ferraz, com 
roteiro de Danilo Guanais e direção de João Marcelino. 
 
Serviço: 
 
O quê? Circuito Verão 2014 – estreia em Caicó Quando? 04 e 05/01, das 8h às 22h 
Onde? Ilha de Sant’Ana (Caicó) ENTRADA GRATUITA 
Mais: www.sescrn.com.br 
 
Próximos polos: 
 
Praia da Redinha: 11 e 12/01 Praia de Pirangi (Parnamirim): 18, 19 e 25/01 Praia de 
Tibau: 18 e 19/01 
 
Fonte:Assessoria 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL POTIGUAR NOTÍCIAS                 DATA: 02.01.14               
 
 Caicó sedia o primeiro fim de semana do Circuito Verão  
 Projeto do Sesc vai percorrer ainda às praias de Pirangi, Tibau e Redinha nos fins de 
semana  
 
 O verão potiguar vai ferver com mais uma edição do Circuito Verão, projeto 
realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Nos finais de semana de 
janeiro de 2014, as praias de Pirangi (Parnamirim), Redinha (pela primeira vez) e 
Tibau, além da cidade de Caicó, serão invadidas por esportes, saúde, lazer, cultura, 
shows e muito mais. Caicó será a primeira cidade a receber as atividades, no 
próximo fim de semana (04 e 05/01). A programação, que conta com o apoio da 
InterTV Cabugi, acontece na Ilha de Sant’Ana, das 8h às 22h, com entrada gratuita. 
 
 “O Circuito Verão é um dos nossos projetos que traduzem bem o espírito de 
interiorização das ações do Sistema Fecomércio RN. Com ele, levamos uma imensa 
gama de atividades a locais nos quais as pessoas se concentram nesta época do ano 
em três municípios: Natal, Mossoró e Caicó. O número crescente de pessoas 
participando das atividades e os comentários positivos que vimos recebendo sobre o 
circuito mostram que acertamos quando montamos o projeto. Podemos dizer que, 
em janeiro, o Circuito Verão leva o Sistema Fecomércio com todo o seu leque de 
atividades, aonde o povo está&quot;, explica o presidente do Sistema Fecomércio 
RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
 As crianças poderão se divertir à vontade com gincanas, brinquedos infláveis e 
pinturas em rosto. Na área da saúde, serão oferecidos serviços como aferição de 
pressão, teste de glicemia, orientações nutricionais – com degustação de sucos 
refrescantes –, além de orientações sobre câncer de pele. Em cultura, tem novidade 
para os amantes do circo: a Trupe Arlequim de Circo e Teatro (PB) foi convidada para 
ministrar oficinas sobre técnicas de arte circense e a apresentar o espetáculo “Circo 
Arlequim”. 
 
 As atividades serão encerradas com shows musicais, sempre às 19h. No sábado 
(04/01), sobe ao palco a banda Pura Simpatia e, no domingo (05/01), Rodolfo Lopes 
anima o público.  “Um projeto como o Circuito Verão leva saúde, lazer e 
entretenimento de forma gratuita à população. Estamos felizes em oferecer mais 
uma vez essa extensa programação aos caicoenses, que sempre participam 
entusiasticamente das atividades desenvolvidas pelo Sesc”, ressalta a diretora 
regional do Sesc, Jeane do Amaral. 
 
 Vinicius de Moraes à beira-mar 
 
 O ponto alto da programação do Circuito Verão 2014 será seu encerramento, que 
acontece dia 25/01, na praia de Pirangi. Às 17h, uma prévia carnavalesca vai invadir 



 

as areias da praia, com o bloco “Poetas, carecas, bruxas e lobisomens” e a Banda 
Independente da Ribeira. 
 
 Às 18h, sobe ao palco o espetáculo “Vinicius – uma canção pelo ar...”, do 3º 
Parcerias Sinfônicas Sesc. Será a última apresentação do show cênico-musical, que 
rodou quatro cidades potiguares e foi visto por mais de 24 mil pessoas. A 
homenagem a Vinicius de Moraes no ano do seu centenário conta com Orquestra da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e os artistas Alzeny Nelo, Erick 
Von Soshten, Hilkelia Carlem, Lysia Condé, Quitéria Kelly e Rogério Ferraz, com 
roteiro de Danilo Guanais e direção de João Marcelino. 
 
 Serviço: 
 
 O quê? Circuito Verão 2014 – estreia em Caicó Quando? 04 e 05/01, das 8h às 22h 
Onde? Ilha de Sant’Ana (Caicó) ENTRADA GRATUITA 
 Mais: www.sescrn.com.br 
 
 Próximos polos: 
 
 Praia da Redinha: 11 e 12/01 Praia de Pirangi (Parnamirim): 18, 19 e 25/01 Praia de 
Tibau: 18 e 19/01 
 
Autor: Assessoria de Comunicação - SESC | Fonte: Assessoria de Comunicação - SESC 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES                 DATA: 02.01.14               

Blog do Robson Pires » Blog Archive » Caicó sedia o primeiro fim de semana 

do Circuito Verão  

 
- 
O verão potiguar vai ferver com mais uma edição do Circuito Verão, projeto 
realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do SESC. Nos finais de semana de 
janeiro de 2014, as praias de Pirangi (Parnamirim), Redinha (pela primeira vez) e 
Tibau, além da cidade de Caicó, serão invadidas por esportes, saúde, lazer, cultura, 

shows e muito mais. Caicó será a primeira cidade a receber as atividades, no 
próximo fim de semana (04 e 05/01). A programação, que conta com o apoio da 
Inter TV Cabugi, acontece na Ilha de Sant’Ana, das 8h às 22h, com entrada gratuita. 

“O Circuito Verão é um dos nossos projetos que traduzem bem o espírito de 
interiorização das ações do Sistema Fecomércio RN. Com ele, levamos uma imensa 
gama de atividades a locais nos quais as pessoas se concentram nesta época do ano 
em três municípios: Natal, Mossoró e Caicó. O número crescente de pessoas 
participando das atividades e os comentários positivos que vimos recebendo sobre o 
circuito mostram que acertamos quando montamos o projeto. Podemos dizer que, 
em janeiro, o Circuito Verão leva o Sistema Fecomércio com todo o seu leque de 
atividades, onde o povo está”, explica o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 

Tags:Circuito Verão 

 
 
Classificação: Positiva  

http://www.klipbox.com.br/clients/291/links/75340985
http://www.klipbox.com.br/clients/291/links/75340985
http://www.robsonpiresxerife.com/tag/circuito-verao/


 

 VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ                 DATA: 02.01.14               

 
 

Neste fim de 
semana (04 e 05 de janeiro), Caicó recebe o “Circuito Verão SESC”, que além da 
programação esportiva oferecerá gratuitamente ao público atrações recreativas, 
orientações nutricionais e de saúde. 

Além de Caicó, as cidades de Mossoró e Natal também receberão o Circuito em dias 
intercalados. O evento é realizado através de uma parceria do SESC/RN, Fecomércio 
e Inter TV Cabugi. 

Confira a programação completa do evento em Caicó: (08h às 11h/ 14h às 17h) 

04 e 05/01 

http://www.blogdoserido.com.br/wp-content/uploads/sesc_verao_caico-424x600.jpg
http://www.blogdoserido.com.br/wp-content/uploads/sesc_verao_caico-424x600.jpg


 

Torneio Esportivo: Futevolei (sábado) Torneio Esportivo: Vôlei de praia (domingo) 
Atividades Recreativas: Jogos recreativos, Gincanas, brinquedos infláveis, pintura em 
rosto, torneios recreativos (vôlei, futevôlei, badminton e peteca) e estafetas; 
Orientação nutricional com degustação de sucos refrescantes; Distribuição de 
pipocas e picolé; Orientação sobre o Câncer de pele e dicas de saúde da pele com 
distribuição de protetor solar; Verificação de pressão e teste de glicemia. 
  
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR                 DATA: 02.01.14               
 
Pirangi, Redinha, Tibau e Caicó receberão atrações do Circuito Verão – Portal No Ar 
 
 
O verão potiguar vai ferver com mais uma edição do Circuito Verão, projeto 
realizado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Nos finais de semana de 
janeiro de 2014, as praias de Pirangi (Parnamirim), Redinha (pela primeira vez) e 
Tibau, além da cidade de Caicó, serão invadidas por esportes, saúde, lazer, cultura, 
shows e muito mais. Caicó será a primeira cidade a receber as atividades, no 
próximo fim de semana (04 e 05/01). A programação, que conta com o apoio da 
InterTV Cabugi, acontece na Ilha de Sant’Ana, das 8h às 22h, com entrada gratuita. 
 
“O Circuito Verão é um dos nossos projetos que traduzem bem o espírito de 
interiorização das ações do Sistema Fecomércio RN. Com ele, levamos uma imensa 
gama de atividades a locais nos quais as pessoas se concentram nesta época do ano 
em três municípios: Natal, Mossoró e Caicó. O número crescente de pessoas 
participando das atividades e os comentários positivos que vimos recebendo sobre o 
circuito mostram que acertamos quando montamos o projeto. Podemos dizer que, 
em janeiro, o Circuito Verão leva o Sistema Fecomércio com todo o seu leque de 
atividades, aonde o povo está”, explica o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
As crianças poderão se divertir à vontade com gincanas, brinquedos infláveis e 
pinturas em rosto. Na área da saúde, serão oferecidos serviços como aferição de 
pressão, teste de glicemia, orientações nutricionais – com degustação de sucos 
refrescantes –, além de orientações sobre câncer de pele. Em cultura, tem novidade 
para os amantes do circo: a Trupe Arlequim de Circo e Teatro (PB) foi convidada para 
ministrar oficinas sobre técnicas de arte circense e a apresentar o espetáculo “Circo 
Arlequim”. 
 
As atividades serão encerradas com shows musicais, sempre às 19h. No sábado 
(04/01), sobe ao palco a banda Pura Simpatia e, no domingo (05/01), Rodolfo Lopes 
anima o público.  “Um projeto como o Circuito Verão leva saúde, lazer e 
entretenimento de forma gratuita à população. Estamos felizes em oferecer mais 
uma vez essa extensa programação aos caicoenses, que sempre participam 
entusiasticamente das atividades desenvolvidas pelo Sesc”, ressalta a diretora 
regional do Sesc, Jeane do Amaral. 
 
Vinicius de Moraes à beira-mar 
 
O ponto alto da programação do Circuito Verão 2014 será seu encerramento, que 
acontece dia 25/01, na praia de Pirangi. Às 17h, uma prévia carnavalesca vai invadir 
as areias da praia, com o bloco “Poetas, carecas, bruxas e lobisomens” e a Banda 



 

Independente da Ribeira. 
 
Às 18h, sobe ao palco o espetáculo “Vinicius – uma canção pelo ar…”, do 3º 
Parcerias Sinfônicas Sesc. Será a última apresentação do show cênico-musical, que 
rodou quatro cidades potiguares e foi visto por mais de 24 mil pessoas. A 
homenagem a Vinicius de Moraes no ano do seu centenário conta com Orquestra da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e os artistas Alzeny Nelo, Erick 
Von Soshten, Hilkelia Carlem, Lysia Condé, Quitéria Kelly e Rogério Ferraz, com 
roteiro de Danilo Guanais e direção de João Marcelino. 
 
Serviço: 
 
O quê? Circuito Verão 2014 – estreia em Caicó Quando? 04 e 05/01, das 8h às 22h 
Onde? Ilha de Sant’Ana (Caicó) ENTRADA GRATUITA 
Mais: www.sescrn.com.br 
 
Próximos polos: 
 
Praia da Redinha: 11 e 12/01 Praia de Pirangi (Parnamirim): 18, 19 e 25/01 Praia de 
Tibau: 18 e 19/01 
 
Atualizado em 2 de janeiro às 11:49 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI                 DATA: 02.01.14               
 
Circuito Verão SESC fará programação neste final de semana na Ilha de Sant’Ana 
em Caicó   - 
 
 

 
Neste fim de semana (04 e 05 de janeiro), Caicó recebe o “Circuito Verão SESC”, que 
além da programação esportiva oferecerá gratuitamente ao público atrações 
recreativas, orientações nutricionais e de saúde. 
 
Além de Caicó, as cidades de Mossoró e Natal também receberão o Circuito em dias 
intercalados. O evento é realizado através de uma parceria do SESC/RN, Fecomércio 
e Inter TV Cabugi. 



 

 
Confira a programação completa do evento em Caicó: (08h às 11h/ 14h às 17h) 
 
04 e 05/01 
 



 

 Torneio Esportivo: Futevolei (sábado) 
Torneio Esportivo: Vôlei de praia (domingo) 
Atividades Recreativas: Jogos recreativos, Gincanas, brinquedos infláveis, pintura em 
rosto, torneios recreativos (vôlei, futevôlei, badminton e peteca) e estafetas; 
Orientação nutricional com degustação de sucos refrescantes; 
Distribuição de pipocas e picolé; 
Orientação sobre o Câncer de pele e dicas de saúde da pele com distribuição de 
protetor solar; 
Verificação de pressão e teste de glicemia. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Circuito Verão Sesc 2014 começará em Janeiro  

 

Janeiro terá uma programação intensa de verão nos finais de semana. O Sesc no Rio 
Grande do Norte está com um grande agenda no Circuito Verão edição 2014. 

  

Em 2014 o circuito ocorrerá em Natal, Caicó e Mossoró. Em Natal a programação 
acontecerá em dois locais: Redinha e Pirangi. 

  

Eis a programação em Natal: 

Dias 11 e 12/01Redinha(09h às 15h)Torneio esportivo: Beach soccer (sábado e 
domingo)Torneio de frescobol (domingo)Atividades Recreativas: jogos recreativos, 
gincanas, brinquedos infláveis eestafetas;Orientação nutricional com degustação de 
sucos refrescantes;Distribuição de pipocas e picolés;Orientação sobre o Câncer de 
pele e dicas de saúde da pele comdistribuição de protetor solar;Verificação de 
pressão e teste de glicemia. 

  

18 e 19/01Pirangi(09h às 15h)Torneio esportivo: Vôlei de praia (sábado e 
domingo)Torneio esportivo: Pólo Aquático em águas abertas (sábado e 
domingo)Atividades Recreativas: Jogos recreativos, Gincanas, brinquedos 
infláveis,pintura em rosto, cama elástica e estafetas;Distribuição de pipocas e 
picolé;Orientação nutricional com degustação de sucos refrescantes;Orientação 
sobre o Câncer de pele e dicas de saúde da pele comdistribuição de protetor 
solar;Verificação de pressão e teste de glicemia. 

  

Clique aqui e confira a programação completa 

 
Classificação: Positiva 
 
 

http://www.klipbox.com.br/clients/291/links/75308993
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Pedido do Sitoparn para ampliar número de veículos adia licitação 

Igor Jácome 
repórter  
 
A licitação para a concessão de transporte público de Natal deverá sair apenas no 
final do ano. A previsão é da secretária Elequicina dos Santos, titular da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana (Semob). De acordo com ela, o projeto da rede de 
transporte que já estava pronto e previa 84 vagas para o transporte alternativo não 
será mais usado pela Prefeitura.  Uma licitação para contratação de empresa que 
fará um novo estudo, além da consultoria de viabilidade econômica, está sendo 
preparada. 
 
Segundo a Semob, o projeto para a rede de transporte precisará ser refeito porque o 
prefeito Carlos Eduardo Alves acatou uma sugestão do Sindicato dos Permissionários 
de Transporte Opcional de Passageiros do Rio Grande do Norte (Sitoparn).   “Antes o 
projeto previa 84 vagas de alternativos, os chamados complementares, que existem 
atualmente. Porém o prefeito quer que o projeto tenha 177 vagas, como funcionava 
antes”, explica. “Com esse aumento, muita coisa muda. É preciso estudar toda a 
viabilidade”, argumenta.  
 
O diretor de comunicação do Sintoparn, Pedro Santos, afirma que o sindicato vê a 
decisão de forma positiva, visto que, atualmente, existem 177 permissões. No 
entanto, apenas cerca de 80 carros estão operando. “O prefeito tinha recebido o 
projeto da gestão anterior, que reduziu o número, e ia colocar em prática. Mas todas 
essas permissões existem. Nem todas estão operando por falta de condições do 
sistema”, afirmou ele.   
 
A secretária calcula que o novo estudo e consultoria durem pelo menos seis meses 
para a conclusão. Ainda não há, porém, um valor estimado para esse contrato. “A 
licitação do transporte é coisa apenas para o fim do ano”, pontua Elequicina dos 
Santos. A prefeitura só poderá licitar o transporte público da capital potiguar após a 
conclusão do estudo.  
 
Tanto as empresas de ônibus, que atuam por concessão, como os permissionários do 
transporte alternativo que atuam hoje em Natal, terão que participar da licitação. 
Segundo a Semob, eles não terão qualquer benefício sobre os demais 
concorrentes.  “Pode vir gente de qualquer lugar para a concorrência. Os que estão 
hoje não terão nenhum benefício. Para vencer, dependerá se estarão cumprindo as 
normas”, avisa Elequicina.  
 
O Sintoparn acredita que, até a licitação, os alternativos já estarão em condições de 
participar da disputa. Para o diretor de Comunicação, Pedro Santos, isso depende da 



 

unificação da bilhetagem eletrônica. “Acredito que logo que esteja em vigor, muitos 
que não estão operando vão voltar, inclusive com carros novos. Não queremos 
benefícios na concorrência”, coloca. 

Prefeito anuncia regulamentação da bilhetagem 

Publicação: 03 de Janeiro de 2014 às 00:00 
Em reunião realizada ontem com  representantes dos permissionários do transporte 
alternativo e das empresas de ônibus, o prefeito Carlos Eduardo afirmou que a 
regulamentação da bilhetagem eletrônica deverá ser publicada no fim da próxima 
semana.  
Alex 
Régis

Em reunião, Carlos Eduardo acatou pedido dos permissionários 
 
“Esse decreto é resultado do trabalho da comissão formada pelo Seturn, Sintoparn, 
Cooperativa de Permissionários, Câmara Municipal de Natal e Conselho de 
Mobilidade. Foi feita toda uma discussão. Se nada for alterado,  deve ser publicado 
no sábado, ou, no máximo na segunda-feira seguinte”, destaca a secretária de 
Mobilidade Urbana, Elequicina Santos.   
 
A minuta do decreto, criada pela comissão, foi entregue à Procuradoria Geral do 
Município e será devolvida para a apreciação da comissão na próxima quinta-feira 
(9). Caso a comissão concorde com as possíveis mudanças feitas pela PGM, o decreto 
será publicado.  



 

 
A lei foi publicada no ano passado, mas o Sintoparn reclamava da demora de sua 
regulamentação. Porém os permissionários acreditam que a unificação da 
bilhetagem eletrônica beneficiará o setor imediatamente.  
 
Mas não basta a publicação para que o passageiro perceba  a mudança no serviço. 
Segundo a Semob, as empresas e os permissionários terão um prazo, ainda não 
definido, para se adequarem a todas as exigências. Após este período, a Prefeitura 
ainda terá 30 dias para fazer os testes e, então, homologar a mudança.  
 
São os próprios permissionários que informarão à prefeitura, através de projeto 
executivo, quanto tempo precisarão para se adequarem às normas da unificação. O 
diretor de comunicação do Sintoparn, Pedro Santos, acredita que, mesmo os 
permissionários que não estão operando vão se adequar as normas e voltar a 
trabalhar no setor. 

Todo o custo da unificação ficará a cargo das empresas e dos permissionários. Cada 
um será responsável por adquirir as máquinas, bem como os cartões eletrônicos, 
aparelhos GPS, e equipamentos de  monitoramento. “Eles terão que levantar toda a 
infraestrutura da bilhetagem, os cartões e até os pontos de venda para a população. 
Além disso, terão que adquirir os equipamentos necessários para que a gente possa 
acompanhar toda a parte de transporte”, afirmou o secretário adjunto de 
mobilidade Clodoaldo Trindade.  
 
Ainda não está definido quem administrará o dinheiro arrecadado no sistema 
unificado. “Vai depender de decisão da Prefeitura ou de uma negociação entre o 
Seturn e o Sintoparn. Pode ser que cada um cuide de sua parte separadamente”, 
esclarece a titular, Elequicina Santos.  
 
Apesar de acreditar que as empresas de ônibus permanecerão usando as mesma 
máquinas de validação, “visto que estamos à beira de uma licitação”,  cerca de 400 
mil cartões eletrônicos novos (média de usuários do transporte coletivo de Natal), 
devem ser adquiridos. É que, de acordo com a Semob. os que são usados atualmente 
pelos passageiros nos ônibus não funcionariam nos alternativos.  
 

CMN ainda não sabe se recorre de decisão do TJRN 

A Câmara Municipal de Natal aguarda a publicação do acórdão do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte para decidir se vai recorrer da decisão do Pleno do TJ, que 
suspendeu a apreciação, do processo de licitação do Transporte Público da cidade, 
na fase de homologação, por parte do Legislativo. “Ainda não tive acesso aos 
argumentos da decisão dada em caráter liminar, só quando estiver de posse 
poderemos comentar”, afirmou à TRIBUNA DO NORTE, em reportagem publicada no 
dia 1º, o procurador geral da CMN, Eriberto Costa Neves.   



 

Alex 
Régis

Elequicina dos Santos explica estudos sobre a bilhetagem única 
 
O recurso só deverá ser impetrado quando acabar o recesso do judiciário, que segue 
até a próxima segunda-feira (6).     A liminar foi concedida depois que o procurador-
geral de Justiça, Rinaldo Reis Lima, entrou com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) contra o artigo 21, inciso XIII, da Lei Orgânica do 
Município de Natal. O texto determinava que a aprovação de ato de concessão ou 
permissão do serviço público, inclusive transporte coletivo e do lixo urbano, 
competia à CMN, com a sanção do prefeito.  

O Ministério Público entendeu que o artigo era inconstitucional.  Acatando o 
entendimento do MP, o desembargador Amaury Moura Sobrinho, do TJRN, 
concedeu a liminar no último dia 6 de dezembro.  
 
Com a decisão, o projeto da licitação dos transportes públicos não precisará mais 
passar pela Câmara Municipal. A Prefeitura, portanto, não precisaria do aval dos 
vereadores para deflagrar o processo licitatório. 
 
Para o procurador da Câmara,  o encaminhamento da licitação sem o trânsito em 
julgado compromete a efetivação dos resultados. “Caso seja [a licitação] realizada e 
consigamos depois derrubar essa liminar, corre-se o risco de ter que refazer todo o 
processo de licitação. Esse seria um prejuízo”, frisou na ocasião.  



 

Estudo da rede custou R$ 1 milhão 

Publicação: 03 de Janeiro de 2014 às 00:00 
O projeto de licitação do transporte público é inédito no Rio Grande do Norte. 
Atualmente as seis empresas que atuam no transporte de passageiros em Natal e 
Região Metropolitana trabalham através de permissões renováveis de tempo em 
tempos. O sistema de transporte alternativo funciona através de permissão. 
Somente em 2010, quase 12 anos após a judicialização de um processo, o Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Norte deferiu o pedido do Ministério Público Estadual e 
determinou ao Município a deflagração do processo de licitação. 
Rodrigo 
Sena

Atualmente, as seis empresas que atuam no transporte público de passageiros em 
Natal trabalham com permissões renováveis de tempo em tempos 
 
A gestão anterior contratou a empresa paulista Oficina e Consultores para executar 
os estudos e formular o edital de licitação. O serviço custou quase R$ 922.028,20 aos 
cofres públicos municipais e acabou sendo alvo de investigações pelo próprio MPE.  
 
Eram  previstas, pelo projeto, mudanças na frota, quantidade de linhas, além da 
implantação da integração dos transportes convencional e opcional através da 
bilhetagem eletrônica única. A tarifa também sofreria reajuste à medida que as 
novas regras passarem a valer. O tempo de concessão para explorar o transporte 
público natalense seria de 15 a 20 anos.  



 

 
O trânsito de Natal seria dividido em dois lotes: norte e sul e as empresas que se 
interessassem em participar da licitação teriam que apresentar propostas para cada 
lote separadamente. Também era prevista uma redução no número de ônibus e 
alternativos na capital potiguar.  
 
O projeto foi enviado ao Legislativo pela atual gestão, no ano passado. Mas, após 
manifestações na Câmara Municipal,   ele foi retirado da pauta. A partir daí, a 
Prefeitura acatou um dos pleitos apresentados nos protestos e promoveu audiências 
públicas nas quatro regiões da cidade. Mudanças foram feitas no projeto, depois que 
as propostas da população foram analisadas. 

Entre as mudanças, a nova lei apresentada trazia como novidade a criação de um 
fundo municipal de transporte para o custeio de investimentos nas atividades da 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob). Parte do fundo seria 
direcionado para um subsídio. O transporte público passaria a ser subsidiado pelo 
Município. Também ficou previsto um capítulo de recuperação da malha viária.  
 
O município daria prioridade ao recapeamento asfáltico das vias utilizadas pela rede 
de transporte público municipal. Para o diretor de comunicação do Sintoparn, o 
projeto ainda não atende a todas as expectativas da população e do setor. “Ainda 
falta muita coisa, como, por exemplo, uma câmara de compensação”, diz.  
 
A câmara de compensação seria uma forma, de acordo  ele,  de divisão dos lucros. 
“Em Fortaleza, por exemplo, de tudo o que é arrecadado de passagem, os 
alternativos ficam com 13%. Isso, mesmo no mês em que ele arrecada menos que o 
valor correspondente. É uma forma de equilibrar o setor. Empresas e 
permissionários deixam de ser concorrentes para serem parceiros”, afirma.  
 
NÚMEROS 
R$ 922.028,20 foi quanto custou o estudo elaborado na gestão Micarla de Sousa e 
que foi alvo de investigações pelo MP  
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