
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: JORNAL DE HOJE            DATA: 04.02.14             EDITORIA: MARCOS 
AURÉLIO DE SÁ 
 
 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: VISOR POLÍTICO            DATA: 04.02.14              

5º Fórum de Turismo do RN discutirá preferência dos paulistas por Natal 

Postado por Alex Viana em Cotidiano 

04 

FEV 
A força do destino Natal no Brasil e o sucesso da cidade como opção de viagem, 
especialmente entre os paulistas, será um dos temas abordados no 5º Fórum de 
Turismo do RN, nos próximos dias 19 e 20 de fevereiro, no Centro de Convenções. 

O presidente da Flytour Viagens, Claiton Armelin, falará sobre o potencial de Natal 
como destino e o presidente da Associação das Agências de Viagem de São Paulo 
(Aviesp), Marcelo Matera, discorrerá sobre o fato de Natal ser, pela sexta vez 
consecutiva, o melhor destino do país para fazer turismo, segundo os associados da 
entidade. Ele falará por que a capital do RN fascina tanto os paulistas. A expectativa 
do evento é de reunir cerca de mil pessoas em cada dia. 

Promovido pela Argus Eventos, sob a coordenação do economista Gustavo Porpino e 
do jornalista Antonio Roberto Rocha, o 5º Fórum de Turismo conta com o apoio da 
Prefeitura de Natal,Senac-RN, Sebrae-RN, Banco do Nordeste, Natal Convention & 
Visitors Bureau, ABIH-RN, Coohotur, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares, Praia Shopping e Tam. 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 03.02.14             EDITORIA: TN FAMÍLIA 

Idosos na rede de computadores 

Publicação: 02 de Fevereiro de 2014 às 00:00  
 
Enviar por email Imprimir Aumentar Fonte Diminuir Fonte  
Um computador de última geração, notebook, tablet e smartphone modernosos. 
Seja qual for o equipamento, a internet está sempre a um toque do professor 
aposentado Dalton Melo de Andrade, de 83 anos, para quem as novas tecnologias 
são antigas conhecidas.  Ele faz parte do público que mais cresce em adesão e tempo 
de permanência na internet: a chamada melhor idade. 
 
Radioamador, curioso e pioneiro no uso de equipamentos, ele se orgulha de ter 
comprado o primeiro computador ainda na década de 1970 e ter acesso a internet 
antes mesmo da Embratel oferecer o lento serviço discado. “Em 1974, comprei meu 
primeiro computador, um inglês Sinclair SX com a linguagem Basic, que nem existe 
mais e desde então vou conhecendo e renovando os equipamentos”, conta o ex pró-
reitor de planejamento da UFRN.  
 
A internet mudou hábitos e “simplificou” a rotina do professor. “Não vou mais a 
bancos, pego faturas e pago contas pela internet e não compro mais jornais, leio 
tudo online”, disse. 
 
Duas horas pela manhã e mais uma à noite é o tempo de navegação na rede de 
computadores para a leitura de jornais locais, nacionais e internacionais, além de 
trabalhos. Além de baixar músicas, filmes, livros. Com mais de 200 amigos no 
Facebook, além de contas no Twitter, Linkedin, Whatsapp e Viber, as redes sociais 
são, literalmente, bastante familiar para ele. “Essas ferramentas permitem trocar 
ideias, compartilhar artigos, pensamentos, saber o que está acontecendo com os 
daqui e os que moram longe”, disse.  
 
Andrade acredita que o conhecimento com as redes, melhora o relacionamento com 
filhos e netos. “Aproxima na questão de encurtar distâncias e tambpem de 
linguagem, de estar atualizado. Eu e meus netos temos a mesma idade nesse 
sentido”, afirmou. Mas ele estabelece regras para o uso. “Há horários apropriados e 
também não permito aos netos, estando reunido, que fiquem vendo  tablets e 
smartphones em vez de conversar”, disse. 
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abreu
Dalton Melo de Andrade, de 83 anos, tem equipamentos modernos, contas em 
redes sociais e navega em média duas horas por dia 
 
Aluna de um curso de informática, a costureira aposentada Margarida Rocha da 
Silva, de 73 anos, criou conta d e-mail e facebook para melhorar o convícvio com a 
família. E conta que melhorou até a autoestima. “Serve como terapia, além de ser 
muito válido o aprendizado e as amizades”, disse. 
 
Depois de aposentado, o professor universitário e psicanalista João Bosco Araújo 
Teixeira, de 63 anos, se rendeu aos apelos tecnológicos. “Preciso me comunicar 
melhor com meus clientes, fazer apresentações. Na UnB, sempre tinha alguém para 
digitar e entrei num processo de acomodação”, admite. Para ele, a forma de uso são 
d iferentes em relação aos mais jovens. “Culturalmente, a minha geração prefere a 
sinergia do encontro. Nião conseguimos ficar pendurados  na internet que eles”.  
 
A analista de sistemas e instrutora do curso Informática para a Terceira Idade do 
Senac, Valéria Moreira, explica que a metodologia de ensino pouco difere entre faixa 
etárias. “A principal mudança é o sistema de repetição e respeito pelo tempo, 
sabemos que se exige um espaço maior”, afirma. 
 
Inserção digital rompe conceito de velhice 
 
bate-papo: psicóloga Caroline Lemos  
 
Como a senhora avalia essa mudança de comportamento, com a inserção do idoso 
no mundo digital? 
Os tempos mudam e com ele os conceitos. Os idosos de hoje são diferentes dos 



 

idosos de antes.  Diria que a mudança vem das relações, nada se faz sem tecnologia. 
Para tudo hoje, se exige o mínimo de compreensão e abertura a esse tipo de 
processo. Como o idoso pode se relacionar com outras gerações, se essas gerações 
se relacionam entre si por meio da tecnologia? A inclusão digital permite isso, além 
de garantir maior autonomia, uma vez que ele deixa de depender de  outra pessoa, 
para ligar e desligar o computador, mexer em aplicativos, usar um e-mail.  
 
O aumento da permanência na internet, pode vir de uma necessidade de contato, de 
interação com outras pessoas dentro e fora do espaço virtual, de ocupar a mente, 
ter  entretenimento, que possa não está ocorrendo no mundo real. A principal 
mudança é romper com um ideal do que é idoso. Olhamos para a velhice como 
frágil, alguém sentado esperando a morte chegar. Até como resposta às tecnologias 
na medicina, por exemplo, hoje se vive mais e melhor. Quem antes  ficava na rede 
balançando, descobre que pode vê o mundo de casa pela internet, isso aumenta 
atividade na velhice, aumenta a possibilidade de futuro, que poderia ser encurtada. 
 
Quais os benefícios? 
Muitos estão na internet e em redes sociais para se aproximar da família, 
reencontrar amigos, amores, se atualizar vendo noticias, jogar e ficam felizes com 
isso.  
 
E na parte cognitiva, motora, quais os reflexos? 
Há a estimulação cognitiva, o fato de estar inserido socialmente faz com que 
estimule a memória e funções executivas. Quanto mais usamos o cérebro, mais 
podemos usar. Mesmo em funções cotidianas, quanto mais se é autônomo, mais 
esse indivíduo torna-se ativo e  também na velhice. Se ele permanece autônomo e 
ativo com as novas tecnologias, isso estimula para que ele estabeleça novas 
conexões cerebrais, que talvez ainda não tinham sido estabelecido na vida.  
 
Temos na neurologia o conceito de plasticidade cerebral, que é a capacidade do 
neurônios estabelecerem novas conexões, a partir de novas informações inseridas. 
Na velhice essa plasticidade é reduzida, mas não é retirada. Um novo conhecimento, 
como aprender a usar o computador, as redes sociais, conhecer um mundo novo, é 
bastante enriquecedor para o cérebro, vai promover  
vida para esse sujeito. É extremamente importante essa possibilidade de 
plasticidade por meio das ferramentas culturais.  O neurônio tem tendência de 
crescer, de fazer novas conexões e se restabelecer. Essa história de que não aprende 
mais na velhice é balela. 
 
Quais os cuidados? 
Deve ser da vontade do idoso aprender. Mesmo que seja uma exigência social ter 
um mínimo de conhecimento dessas tecnologia, às vezes a família obriga que o 
idoso tenha acesso a isso.  Não pode ser imposição. 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS           DATA: 04.02.14              

Cidadania 

04 de fevereiro de 2014 

Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos 
Inscrições para cursos do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) vão 
de 03 a 14/02 em cinco cidades 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização 
do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as 
cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As 
inscrições podem ser feitas de 03 a 14/02 no local onde acontecerão as aulas. O 
edital com informações detalhadas está disponível no site do Sesc RN, 
o www.sescrn.com.br. 
Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, 
estatuetas em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas 
que ensinam, por exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e 
salgados para festa. São oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma 
habilidade e obter a renda extra que faz diferença no orçamento doméstico. Em 
2014, o PCG capacitará 2.673 pessoas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação. 

Sobre as inscrições 

Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que leva em 
consideração as informações prestadas no ato da inscrição. Comerciários e seus 
dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal 
não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever nos cursos 
gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e 
de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência 
física ou mental. Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda 
familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso 
seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável.  

  

Serviço: 

O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de março do PCG 
Quando? De 03 a 14/02 

http://www.sescrn.com.br/


 

Onde?  
Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) 
Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem, Caicó/RN) 
Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião) 
Sesc São Paulo do Potengi (Avenida Ouro Branco, nº. 297, Novo Juremal) 
INSCRIÇÕES GRATUITAS 
Mais: www.sescrn.com.br 
Autor: Lorena Gurgel | Fonte: Asesessoria de Imprensa - SESC 
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VEÍCULO: AMIGOS DA ONÇA            DATA: 04.02.14              

terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 

Sesc oferece 26 vagas em cursos gratuitos para Nova Cruz 

 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 

Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades 

de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições podem 

ser feitas de 03 a 14/02 no local onde acontecerão as aulas. O edital com 
informações detalhadas está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
Para Nova Cruz, são oferecidas 26 vagas nos cursos Bolos Artísticos e Salgados 
Variados sendo 13 para cada um. As aulas para ambos os cursos serão realizadas de 
17 a 21 de março. As inscrições podem ser feitas na sede do Sesc, localizada na Rua 
Severino Nunes, nº 55, Frei Damião.  

Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas 

em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 
exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. São 

oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda 

extra que faz diferença no orçamento doméstico. Em 2014, o PCG capacitará 2.673 

pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação. 

Classificação: Positiva 

http://1.bp.blogspot.com/-VV4QrXSOCiY/UvD5OJ1XLSI/AAAAAAAALO0/H985w7_3hpc/s1600/5.jpg
http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: AREIA BRANCA ACONTECE            DATA: 04.02.14              

terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 

Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos no Rio Grande do Norte 

 
 

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo Programa 

de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc RN. Serão disponibilizadas 231 vagas 

para as cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As 

inscrições podem ser feitas de 3 a 14 de fevereiro no local onde acontecerão as aulas. O 

edital com informações detalhadas está disponível no site do Sesc RN. 

Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas em 

papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 

exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães, biscoitos e salgados para festa. Em 2014, 

o PCG capacitará 2.673 pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento 

profissional e educação. 

Sobre as inscrições 

Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que leva em consideração as 

informações prestadas no ato da inscrição. Comerciários e seus dependentes, além de 

estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários 

mínimos nacionais, podem se inscrever nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é 

preciso levar os seguintes documentos originais (com cópias): RG ou certidão de 

nascimento, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, e ainda, caso 

necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. Também deverá ser 

entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário socioeconômico. Caso o 

interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do 

responsável. 
Serviço 
O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de março do PCG 
Quando? De 03 a 14/02 
Onde? 

http://3.bp.blogspot.com/-NytAuLkZq7Q/UvEObBkgUBI/AAAAAAAAAqU/EBEgJKAVvKQ/s1600/download+(3).jpg
http://www.sescrn.com.br/


 

Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) 
Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem, Caicó/RN) 
Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião) 
Sesc São Paulo do Potengi (Avenida Ouro Branco, nº. 297, Novo Juremal) 
Inscrições Gratuitas 

Fonte: G1 RN  
Classificação: Positiva 

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/mossoro.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/caico.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/nova-cruz.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/sao-paulo-do-potengi.html


 

VEÍCULO: BLOG DEDÉ CAMILO           DATA: 04.02.14              
 Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos para Nova Cruz e mais quatro cidades 
do RN 
NCO 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades 
de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições podem ser 
feitas de 03 a 14/02 no local onde acontecerão as aulas. O edital com informações 
detalhadas está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas 
em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 
exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. São 
oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda extra 
que faz diferença no orçamento doméstico. Em 2014, o PCG capacitará 2.673 
pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação. 

 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: BLOG DO R. SILVA            DATA: 04.02.14              
Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos em diversas regiões 

Estão abertas as inscrições para 
os cursos gratuitos de março oferecidos pelo Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades de Natal, Mossoró, 
Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições podem ser feitas de 03 a 
14/02 no local onde acontecerão as aulas. O edital com informações detalhadas 
está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. Os cursos abrangem 
trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas em papel marché e 
customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por exemplo, a 
confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. São 

oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda 
extra que faz diferença no orçamento doméstico. Em 2014, o PCG capacitará 
2.673 pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e 
educação.  
Sobre as inscrições 

Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que leva em 
consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados é divulgada no site do Sesc dia 28/01,e as aulas têm início dia 
03/02. Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas 
públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos 
nacionais, podem se inscrever nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é 
preciso levar os seguintes documentos originais (com cópias): RG ou certidão de 

nascimento, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, e ainda, caso 
necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. Também 
deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, 
deverá estar acompanhado do responsável. 
Serviço: 
O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de março do PCG 
Quando? De 03 a 14/02  
Onde?  
Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 

http://rsilvaln.blogspot.com.br/2014/02/sesc-oferece-231-vagas-em-cursos.html
http://1.bp.blogspot.com/-DPUCmvtwZ6M/UvDQQ2MxpFI/AAAAAAAAHEQ/nuv93zxldc0/s1600/m_not_arqd52efe5e09731a.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-DPUCmvtwZ6M/UvDQQ2MxpFI/AAAAAAAAHEQ/nuv93zxldc0/s1600/m_not_arqd52efe5e09731a.jpg
http://www.sescrn.com.br/


 

Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) 
Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem, Caicó/RN) 
Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião) 
Sesc São Paulo do Potengi (Avenida Ouro Branco, nº. 297, Novo Juremal)  
INSCRIÇÕES GRATUITAS 
Mais: www.sescrn.com.br 
 
Classificação: Positiva 

http://www.sescrn.com.br/
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