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 “Mais RN” é apresentado ao empresariado mossoroense 
 
Evento aconteceu no auditório do Sebrae na noite desta segunda-feira 
 

Representantes políticos e empresariais participam do lançamento do Mais RN em 
Mossoró – Fotos: iPad Skarlack 
 
A FIERN lançou em Mossoró o programa “Mais RN”.  
 
O lançamento aconteceu nesta terça-feira, 22, às 18h, no auditório do Sebrae.  
O Mais RN é um diagnóstico de oportunidades e potencialidades de  
 
investimentos no Estado para os próximos 20 anos. O evento de hoje é voltado 
 para as entidades de classe, formadores de opinião e empresários.  
 
O evento foi prestigiado por lideranças de entidades empresariais e por 
representantes da classe política do município.  
 
Dentre as autoridades presentes destacaram-se a ex-prefeita de  
Mossoró, Fafá Rosado e o deputado estadual, Leoanardo Nogueira e  
presidentes de entidades como CDL, Antônio Alexandrino, ACIM, Nilson  
Brasil, da FCDL, Marcelo Rosado. entre outros.  
 



 

O “Mais RN” é patrocinado pela Federação das Indústrias do RN  
(FIERN), Federação das CDL´s (FCDL´s), Sebrae e Federação do Comércio  
(FECOMÉRCIO/RN). 
 
* Do Blog do Skarlack 
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ECONOMIA 
 
Diagnóstico para estratégias da economia é lançado em Mossoró 
 

Economia: planejamento para RN apresentado hoje 

(Divulgação) 
 
 
A economia potiguar contará com uma ferramenta de auxílio na busca pelo 
crescimento para os próximos 20 anos. Baseado em levantamento realizado junto a 
empresários de todo o Estado, o diagnóstico Mais RN, que aponta potencialidades e 
gargalos econômicos, será apresentado nesta terça-feira (22) a empresários e 
entidades de classe, no Escritório do Sebrae no Rio Grande do Norte na Região 
Oeste, em Mossoró, às 18h. 
 
O estudo, encomendado pela Federação da Indústria do Rio Grande do Norte (Fiern) 
e Governo do Estado, conta com a parceria de entidades como o Sebrae-RN, 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), e Fecomércio. Nele, são 
apontados os setores com elevado potencial para investimento, além de um 
planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e promoção de 
investimentos do Estado até 2035. 
 
A ideia é oferecer um plano de atuação junto à economia potiguar com base nas 
diretrizes previstas no Programa Mais RN. Os resultados a serem apresentados são 
fruto de demandas apresentadas pelos empresários ao longo de encontros 
realizados em todas as regiões do Estado. (Por Sandra Monteiro/Agência Sebrae RN) 
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“Mais RN” tem apresentação hoje à noite em Mossoró 
 
terça-feira - 22/07/2014 - 08:53h 
 
Será hoje às 18h, no auditório do Sebrae, em Mossoró, a apresentação do programa 
“Mais RN”, serviço contratado pelo setor produtivo do estado. É a primeira reunião 
de um ciclo que percorrerá as principais cidades do estado. 
 
O Mais RN é um diagnóstico de oportunidades e potencialidades de investimentos 
no Estado nos próximos 20 anos. O evento de hoje é voltado para as entidades de 
classe, formadores de opinião e empresários. 
 
Tem o patrocínio da Federação das Indústrias do RN (FIERN), Federação das CDL´s 
(FCDL´s), Sebrae e Federação do Comércio (FECOMÉRCIO/RN). 
 
Investimento 
 
Iniciado em 2013, os estudos foram realizados pela empresa Macroplan, com 
parceria das Secretarias de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Secretaria 
de Estado do Planejamento e das Finanças, e reúne informações com um diagnóstico 
das principais áreas do estado como economia e educação. 
 
Do relatório, saíram as principais potencialidades de investimentos em negócios. 
 
Foi lançado no último dia 18 (sexta-feira), em Natal (veja AQUI). 
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Blog do PC: “Mais RN” será apresentado nesta terça em Mossoró 

 
 
Através do Mossoró Convention &amp; Visitors Bureau recebemos o convite deste 
importante evento, que acontece hoje às 18h, no auditório do Sebrae, em Mossoró, 
onde far-se-á a apresentação do programa “Mais RN”, lançado pelo setor produtivo 
do estado.  Será a primeira reunião  de um programa que irá percorrer as principais 
cidades do estado. 
 



 

O Mais RN é um diagnóstico de oportunidades e potencialidades de investimentos 
no Estado nos próximos  20 anos, sob o patrocínio da Federação das  
Indústrias do RN (FIERN), Federação das CDL´s (FCDL´s), Sebrae e  
Federação do Comércio (FECOMÉRCIO/RN). 
 
Confirmamos presença! 
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Diagnóstico Mais RN aponta gargalos e potencialidades econômicas do Estado 

Resultado da pesquisa será apresentado hoje no escritório do 

Sebrae 
 
Baseado em levantamento realizado junto a empresários de todo o Estado, o 
diagnóstico Mais RN, que aponta potencialidades e gargalos econômicos, será 
apresentado hoje a empresários e entidades de classe. O evento será às 18h, no 
Escritório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio 
Grande do Norte (Sebrae/RN). 
 
 O estudo, encomendado pela Federação da Indústria do Rio Grande do Norte (Fiern) 
e Governo do Estado, conta com a parceria de entidades como o Sebrae-RN, 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), e Fecomércio. 
 
 O documento representa uma ferramenta que auxilia a economia na busca pelo 
crescimento para os próximos 20 anos. No levantamento, são apontados os setores 
com elevado potencial para investimento, além de um planejamento estratégico de 
desenvolvimento econômico e promoção de investimentos do Estado até 2035. 
 
 A ideia é oferecer um plano de atuação junto à economia potiguar com base nas 
diretrizes previstas no Programa Mais RN. Os resultados a serem apresentados são 
fruto de demandas apresentadas pelos empresários durante encontros realizados 
em todas as regiões do Estado. 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
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Sesc apresenta show “Patuá” de Camila Masiso na 5ª feira em Currais Novos | O 
Jornal de Hoje 
 

 
 
A cidade de Currais Novos, vai receber mais uma atividade cultural do Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc. Desta vez, será o show “Patuá”, da cantora 
potiguar Camila Masiso. Sucesso de crítica e de público, o show do 2º CD da cantora 
– lançado em abril deste ano no Teatro Riachuelo, em Natal – será apresentado 
quinta-feira (24/07), às 23h30, na Praça Cristo Rei, dentro das comemoração da 
Festa de Sant’Ana. O show terá transmissão ao vivo pelo site www.vivoagitos.com. 
 
No show, Camila Masiso apresenta as 11 músicas de Patuá. As composições são uma 
imersão nos ritmos brasileiros, feitas em parceria com grandes artistas, como a 
potiguar Khrystal e o italiano Pheel Baliana. Currais Novos é a terceira cidade a 
receber o show: a primeira foi Natal, lotando o Teatro Riachuelo; e a segunda foi em 
Paris, na França, com casa também lotada. Ao palco, subirão com a cantora os 
músicos Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, Rogério Pitomba, Jubileu Filho, Zé 
Hilton e Kleber Moreira. 
 



 

O Sesc RN tem sido atuante em Currais Novos. Em 2013, o Sesc também realizou 
uma diversificada programação na cidade, incluindo ações de lazer, cultura, saúde e 
assistência. 
 
Este ano, a instituição levou pela primeira vez o Dia do Desafio, evento realizado 
simultaneamente nas Américas para estimular a prática de exercícios, e participou 
da 20ª Feirinha de Santana, em julho, com estande institucional e atração musical. 
Ainda em 2014, estão programadas apresentação teatral do projeto Palco Giratório, 
chegada da unidade móvel BiblioSesc (com seu acervo de livros disponível para 
empréstimo gratuito) e exposição sobre a vida e obra do artista Cândido Portinari. 
 
  
 
Fonte: Blog do Sidney Silva 
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VEÍCULO: BLOG DO SIDNEY SILVA DATA: 22.07.14              
 
Sesc apresenta show “Patuá” de Camila Masiso, nesta quinta-feira em Currais 
Novos 

 
 
Camila Masiso - (Foto: Moraes Neto) 
 
A cidade de Currais Novos, vai receber mais uma atividade cultural do Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc. Desta vez, será o show “Patuá”, da cantora 
potiguar Camila Masiso. Sucesso de crítica e de público, o show do 2º CD da cantora 
– lançado em abril deste ano no Teatro Riachuelo, em Natal – será apresentado 
quinta-feira (24/07), às 23h30, na Praça Cristo Rei, dentro das comemoração da 
Festa de Sant’Ana. O show terá transmissão ao vivo pelo site www.vivoagitos.com. 
 
No show, Camila Masiso apresenta as 11 músicas de Patuá. As composições são uma 
imersão nos ritmos brasileiros, feitas em parceria com grandes artistas, como a 
potiguar Khrystal e o italiano Pheel Baliana. Currais Novos é a terceira cidade a 
receber o show: a primeira foi Natal, lotando o Teatro Riachuelo; e a segunda foi em 
Paris, na França, com casa também lotada. Ao palco, subirão com a cantora os 
músicos Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, Rogério Pitomba, Jubileu Filho, Zé 
Hilton e Kleber Moreira. 



 

 
O Sesc RN tem sido atuante em Currais Novos. Em 2013, o Sesc também realizou 
uma diversificada programação na cidade, incluindo ações de lazer, cultura, saúde e 
assistência. 
 
Este ano, a instituição levou pela primeira vez o Dia do Desafio, evento realizado 
simultaneamente nas Américas para estimular a prática de exercícios, e participou 
da 20ª Feirinha de Santana, em julho, com estande institucional e atração musical. 
Ainda em 2014, estão programadas apresentação teatral do projeto Palco Giratório, 
chegada da unidade móvel BiblioSesc (com seu acervo de livros disponível para 
empréstimo gratuito) e exposição sobre a vida e obra do artista Cândido Portinari. 
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Quinta-feira tem show de Camila Masiso em Currais Novos » Blog do Marcos 
Dantas 
 

 
 
A cidade de Currais Novos vai receber mais uma atividade cultural do Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc. Desta vez, será o show “Patuá”, da cantora 
potiguar Camila Masiso. Sucesso de crítica e de público, o show do 2º CD da cantora 
– lançado em abril deste ano no Teatro Riachuelo, em Natal – será apresentado 
quinta-feira (24/07), às 23h30, na Praça Cristo Rei, dentro das comemoração da 
Festa de Sant’Ana. O show terá transmissão ao vivo pelo site www.vivoagitos.com. 
 
No show, Camila Masiso apresenta as 11 músicas de Patuá. As composições são uma 
imersão nos ritmos brasileiros, feitas em parceria com grandes artistas, como a 
potiguar Khrystal e o italiano Pheel Baliana. Currais Novos é a terceira cidade a 
receber o show: a primeira foi Natal, lotando o Teatro Riachuelo; e a segunda foi em 
Paris, na França, com casa também lotada. Ao palco, subirão com a cantora os 
músicos Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, Rogério Pitomba, Jubileu Filho, Zé 
Hilton e Kleber Moreira. 
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- Colunista Social, os mais badalados eventos da sociedade Natalense você 
encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 
 

 
 
 
Arte e Cultura 
 
O Sistema Fecomércio RN vai apresentar a próxima edição da Mostra Sesc de Arte e 
Cultura no próximo dia 30, às 8h, na própria sede da entidade. A Mostra abrange 
vasta programação e reúne grupos folclóricos e parafolclóricos oriundos de diversas 
cidades do estado, além de shows musicais. 
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Caicó recebe Encontro Nacional de Dança Contemporânea em agosto   - 

 
 
 
Praças, ruas das cidades, escolas, espaços cênicos e culturais do Rio Grande do Norte 
receberão o Encontro Nacional de Dança Contemporânea, de 01 a 21 de agosto. 
Sediado na capital potiguar, com coordenação geral de Diana Fontes, o evento é 
gratuito e se estende também aos municípios de Caicó, Mossoró, Pipa, em Tibau do 
Sul e São Gonçalo do Amarante. 
 
Na sua sexta edição, Caicó será a primeira cidade a ter apresentações do Encontro, 
de 01 a 03 de agosto, com intervenções urbanas, palestras e espetáculos de dança. 
Todas as apresentações serão no Centro Cultural Adjuto Dias, com exceção da 
palestra “O poder das mídias sociais no âmbito da produção cultural”, ministrada por 
Nathalia Santana, dia 2, às 16h, no SESC. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
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Projeto Letra e Música do Sesc apresenta músicas regionais na Festa de Sant’Ana 
de Caicó 
 
O Projeto Letra e Música do Sesc/RN, está acontecendo no largo da Catedral de 
Sant’Ana em Caicó, durante os festejos da padroeira da Diocese, e a partir do dia 23, 
até o dia 27, na Ilha, durante a Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó. 
 
Confira a programação para os próximos dias: 
 
Dia 22/07: Marcus Lima 
 
Dia 23/07: Max 
 
Dodora Cardoso (palco do Coreto) 
 
Dia 24/07: 
 
(11hs) (dia da Feirinha): Suênia Monteiro e Taíse Lima – Forró é Bom Demais 
 
(20hs30min): Rui Silva 
 
Dia 25/07: Marcus Vinicius 
 
Dia 26/07: Bené e Teclados 
 
Dia 27/07: Rodolfo Lopes 
 
Nos dias em que ocorre a Famuse, uma das mais tradicionais feiras de artesanatos 
do Nordeste, na Ilha de Sant’Ana, a programação conta com apresentações musicais, 
confira: 
 
Dia 23/07: (19hs) – Neto Paraúíba 
 
Dia 24/07: (11hs) – Dão Nunes e Tome Xote 
 
Dia 24/07: (19hs) – Deto Edina 
 
Dia 25/07: Jonas Linhares e Banda 
 
Dia 26/07: Silvio Ceará 
 



 

Dia 27/07: Kleyton Pinheiro 
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AssessoRN.com: Caicó recebe o projeto Sonora Brasil Sesc; apresentação nesta 
quarta (23) 
 
 
Caicó recebe o projeto Sonora Brasil Sesc; apresentação nesta quarta (23) 

 
Foto:Divulgação 
 
Temporada 2014 no Rio 
Grande do Norte do Sonora Brasil, projeto do Sesc que estimula o gosto pela 
música acústica. Em sua 16ª edição, o Sonora traz ao estado em julho e agosto o 
tema “Edino Krieger e as Bienais de Música Brasileira Contemporânea”, com uma 
novidade: desta vez, o projeto circulará pelo interior.  
 
O primeiro a se 
apresentar é o Duo Cancionâncias (RJ), que passará por Natal (21/07), Mossoró 
(22/07) e Caicó (23/07), com sessões às 20h. A entrada é gratuita. 
 
O quê? Temporada 2014 do 
projeto Sonora Brasil Sesc 
 
Atração? Duo 
Cancionâncias (RJ) 
 
21/07, às 20h, no 
auditório do Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
 



 

22/07, às 20h, no auditório 
Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) 
 
23/07, às 20h, na Casa de Cultura 
 
Site do projeto: 
www.sesc.com.br/sonorabrasil 
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Senac disponibiliza 160 vagas gratuitas pelo Sisutec 
Oportunidades 
  
Inscrições para cursos técnicos estão abertas 
até 25 de julho, através da Internet 
 
22 de Julho de 2014 

 
 O Senac/RN dispõe de 160 vagas gratuitas abertas para cursos técnicos presenciais 
pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). 
As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site sisutec.mec.gov.br, até 
sexta-feira (25). São oportunidades nos municípios de Natal e Mossoró destinadas a 
pessoas que participaram do Enem em 2013.São 90 vagas para Natal, divididas para 
os seguintes cursos: Técnico em Enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho, 
no Senac Zona Norte, e Técnico em Logística, no Senac Centro. Em Mossoró, estão 
disponíveis 70 vagas para o curso Técnico em Meio Ambiente. Os interessados, 
obrigatoriamente, devem ter concluído o Ensino Médio.  
 
 Os resultados da primeira chamada serão divulgados na página do Sisutec, no dia 29 
de julho, e as matrículas serão realizadas no período de 30 de julho a 1º de agosto, 
nas unidades do Senac que ofertarão os cursos. A segunda chamada, que ocorrerá 
caso turmas não sejam formadas, será no dia 05 de agosto. 
 
 No momento da inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de cursos, 
por ordem de preferência. Aqueles com as melhores notas no Enem são 
selecionados. É preciso ter obtido avaliação superior a zero, na redação. 
 
 Mais informações sobre o Sisutec podem ser obtidas em sisutec.mec.gov.br/tire-



 

suas-duvidas ou por meio do telefone (84) 4005-1000. 
 
Fonte: Assessoria SENAC/RN 
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