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LIVRO "ORA (DIREIS) OUVIR CASCUDO" 

SERÁ LANÇADO DIA 22 DE AGOSTO EM 

NATAL 

 

O Presidente do Sistema Fecomércio RN convida a população para o lançamento do 

livro "Ora (direis) ouvir Cascudo", no próximo dia 22/08, às 19h, no Instituto 

Ludovicus, na Av. Câmara Cascudo, 377, Cidade Alta. 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-0e0pnRi-NLs/WYoSZhklZ-I/AAAAAAAAmA4/7UYaf7sv6nkVx5TqG4jhNaa4yQOUljS_wCLcBGAs/s1600/unnamed.png
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Novo livro 

 

O presidente do sistema Fecomércio/RN, Marcelo Fernandes Queiroz, e o diretor do 

Sesc/RN, Nivaldo da Costa Pereira, convidam para o lançamento do livro 

“Ora(direi) ouvir Cascudo!”, nova obra literária do escritor Dácio Galvão. A sessão 

autógrafos acontecerá na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, no Instituto 

Ludovicus.   

 
 
 

http://www.liegebarbalho.com/novo-livro/


 

VEÍCULO: SITE PREFEITURA DE MACAÍBA DATA: 08.08.17 

Prefeitura e SEBRAE discutem melhorias para 

a economia de Macaíba 

 

O vice-prefeito Auri Simplício e os secretários municipais de Desenvolvimento 

Econômico, Luiz Gonzaga Soares e de Tributação, Ulibna Kelry Tavares estiveram 

reunidos com representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE/RN) e o vice-presidente da Fecomércio/RN, Luiz Antônio Lacerda, 
na manhã desta terça-feira (8), na sala de reuniões da Prefeitura. 

Na oportunidade foram discutidas ações para o estímulo do empreendedorismo em 

Macaíba entre outras atividades para o desenvolvimento da economia local. Entre elas 

está a palestra “Macaíba: a cidade que você não conhece”, que tem como objetivo 

apresentar ao empresariado macaibense dados sobre as potencialidades de expansão 

econômica do município pesquisados pelo SEBRAE. 

O evento acontecerá na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em Macaíba, no 

próximo dia 23 de agosto. A realização de uma série de cursos e oficinas também está 
sendo discutida para acontecerem ainda neste ano no município. 

 Foto: Sergio Silva 

Assecom-PMM 
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PALESTRA “MODERNIZAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS” 

SERÁ REALIZADA EM NATAL 



 

 

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/08/c1eb9b02-fd54-48cb-b71a-a62775faa3db.jpg
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Natal vai sediar a palestra “Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou?” no dia 
21 de agosto, das 8h30 às 12h30, no Holiday Inn. 

O evento terá como convidado especial José Pastore, uma das maiores autoridades do 

país no tema. Ele é Especialista em Pesquisa, Ensino e Consultoria nas Áreas de Relações 

do Trabalho, Emprego, Recursos Humanos e Desenvolvimento Institucional. 

Haverá, ainda, a participação do Deputado Rogério Marinho, relator do projeto de 
modernização trabalhista na Câmara dos Deputados. 

A palestra é uma realização do Fecomercio RN, Sistema da Federação das Indústrias do 

Estado do Rio Grande do Norte – FIERN, Federação da Agricultura e Pecuária do Rio 

Grande do Nort – FAERN, Conferência do Setor de Petróleo do Norte e Nordeste do 

Brasil – Petronor, Sebrae-RN, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio 

Grande do Norte – FCDL-RN, Câmaras de Dirigentes Lojistas – CDL Natal e Associação 
Comercial do RN – ACRN. 

O evento é restrito a convidados e para ter acesso a senha os interessados devem 

enviar: NOME COMPLETO, RG, TELEFONE, E-MAIL para o Whatsapp: (84) 
999988465, que será informada data e local para a retirada da senha. 
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Prefeitura e SEBRAE discutem melhorias para a economia de 

Macaíba 

 

O vice-prefeito Auri Simplício e os secretários municipais de Desenvolvimento 

Econômico, Luiz Gonzaga Soares e de Tributação, Ulibna Kelry Tavares estiveram 

reunidos com representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE/RN) e o vice-presidente da Fecomércio/RN, Luiz Antônio 

Lacerda, na manhã desta terça-feira (8), na sala de reuniões da Prefeitura. 

Na oportunidade foram discutidas ações para o estímulo do empreendedorismo em 

Macaíba entre outras atividades para o desenvolvimento da economia local. Entre elas 

está a palestra “Macaíba: a cidade que você não conhece”, que tem como objetivo 

apresentar ao empresariado macaibense dados sobre as potencialidades de expansão 

econômica do município pesquisados pelo SEBRAE. 

O evento acontecerá na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em Macaíba, 

no próximo dia 23 de agosto. A realização de uma série de cursos e oficinas também 

está sendo discutida para acontecerem ainda neste ano no município. 

Assecom-PMM 
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Marcelo Queiroz apresenta pesquisa 

sobre público do Mossoró Cidade 

Junina 

Presidente da Fecomércio RN cumprirá agenda nesta quinta, 10, na cidade 

do Oeste potiguar. Além da apresentação da pesquisa, visitará obras do Sesc 

Divulgação 
O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) 

Por Redação 

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio RN), Marcelo Queiroz, cumprirá agenda nesta quinta-feira na 
cidade de Mossoró. O principal compromisso dele será apresentar o resultado 
da pesquisa sobre o perfil do público que participou da edição deste ano do 
Mossoró Cidade Junina à prefeita, Rosalba Ciarlini, ao secretariado do 
município e a imprensa. O encontro será às 15h, na sede da Prefeitura de 
Mossoró. 

O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio (IPDC), ligado à Fecomércio RN e entrevistou 500 pessoas entre os 
dias 22 e 25 de junho. O resultado mostra o perfil do público do evento, 
incluindo sexo, faixa etária, origem e renda; além de detalhes sobre a  
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participação na festa, como tempo de permanência, motivação para estar lá, 
gasto diário e local de hospedagem. 

O IPDC também pediu aos entrevistados que dessem notas a itens como 
acesso ao local, espaço físico, divulgação, segurança, atrações musicais, 
decoração, organização, limpeza urbana e transporte. 

Na parte da manhã, o presidente fará uma visita às obras de reforma e 
ampliação da unidade do Sesc em Mossoró, que é uma das maiores do Estado 
e está passando por uma intervenção na qual está sendo dotada, entre outras 
coisas, de uma nova Escola Sesc, Academia e Piscinas. A inauguração da nova 
unidade Sesc Mossoró deverá acontecer no início de outubro. 
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Festival de Inverno de Serra de São Bento supera 
expectativas e gera negócios na região 

 

Ruy Gaspar , Wanessa Morais, Ezequiel Ferreira e Marcelo Queiroz 

A 7ª edição do Festival de Inverno de Serra de São Bento (RN), superou as 

expectativas .Segundo informou o secretário de Turismo, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico do município, Diel Figueiredo, inicialmente a 

estimativa era receber 20 mil pessoas, e segundo dados da Policia Militar , o 

festival teve um público de 30 mil pessoas, superando as expectativas 

iniciais. O Festival gerou mais de 300 empregos diretos e mais de 500 

indiretos. Em termos de gasto médio minimo e por pessoa foi de R$50,00 

cada dia ( ou seja, nos dias 4,5 e 6 de agosto) , num total de R$150,00 por 

pessoa durante a estadia na Serra , que injetou dinheiro na economia local no 

valor de mais de R$4.500,00 (quatro milhões e meio de reais) e sem contar a 

geração de renda nos municípios circunvizinhos, como Passa e Fica, Monte 

das Gameleiras, São José do Campestre, Nova Cruz, Araruna (PB ) e Tacima 

(PB). Durante os três dias, não houve nenhuma ocorrência policial e 

hospitalar.Diel Figueiredo acrescentou que pós o festival, começa outro ciclo 

de investimentos na economia local, com a venda de imóveis que cresce na 

ordem de 200%, gerando renda para o município. 

http://cristinalira.com/wp-content/uploads/2017/08/Ruy-Gaspar-Wanessa-Morais-Ezequiel-Ferreira-e-Marcelo-Queiroz-na-abertura-do-festival.jpg
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O secretário de turismo do Rio Grande do Norte, Ruy Gaspar, que participou 

da abertura do Festival de Inverno, representando o governador Robinson 

Faria, afirmou ” Já no início desta gestão enxergamos o potencial turístico 

daquela região. Não à toa que Serra de São Bento está inserida no primeiro 

roteiro criado pela nossa administração. E o Festival de Inverno consolida 

ainda mais esse fluxo como excelente atrativo para o turista e para a 

economia da região. Este ano, o evento superou expectativas e mostrou, 

mais uma vez, que só tem a crescer”. 

 

Prefeita Wanessa Morais recebendo convidados 

  

A abertura do 7º Festival de Inverno de Serra de São Bento (RN) contou com 

a presença da prefeita de Serra de São Bento, Wanessa Morais, da vice 

prefeita, Solange Ferreira, do secretário de turismo, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico de SSB, Diel Figueiredo, da equipe de 

secretários e assessores da prefeitura, da subsecretária de turismo do RN, 

Solange Portela, do presidente da Assembléia Legislativa do RN, deputado 

Ezequiel Ferreira, do cônsul honorário da Alemanha, Axel Geppert, do 

presidente do Sistema Fecomércio do RN, Marcelo Queiroz, da diretora 

regional do Sesc, Jeane Amaral, do presidente da Associação Comercial do  

http://cristinalira.com/wp-content/uploads/2017/08/DSCF5596.jpg
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RN, Itamar Maciel Junior, do diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, do 

diretor do Sebrae- RN, João Hélio, do diretor da Luck receptivo e vice 

presidente do Natal Convention, do presidente da Femurun, Benes Leocádio, 

Laumir Barreto da Fecomércio -RN, além de prefeitos da região, e políticos 

como a senadora Fátima Bezerra e Antonio Jacome. O presidente da 

Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira acompanha os festivais há 

anos e disse que sempre vem crescendo. Segundo ele, o evento foi criado na 

gestão de Chico de Erasmo, e já virou marca .Além de gerar emprego e renda 

e valorizar a gastronomia, impulsiona a cultura, salientou na abertura do 

festival. 

A Abrasel- RN, coordenou a parte gastronômica e convidou restaurantes de 

Natal para participarem, tais como : Temaki, Massa Fina, Sabores Bistrô, 

Chopp & Camarão, Parmegianos, C& K vinhos, cachaças e cervejas, Emporio 

da Babi. Também foi lançada uma plataforma digital, onde os visitantes 

puderam votar e fazer sua avaliação sobre a infra estrutura dos restaurantes 

locais. Na sexta e sábado, a programação foi intensa com shows de diversas 

bandas e cantores como Alcymar Monteiro, Briola, Isac Galvão, Avine Vinny, 

Perfume de Gardênia, Jazz street Band e a apresentação da quadrilha 

“Coração Serrano”, que também foi um sucesso, entre outros. O festival 

também deu espaço a Mostra de Artesanato local que foi um sucesso  e uma 

exposição fotográfica da fotográfa Carla Belke, além de festival da cachaça e 

da cerveja artesanal .  Já no domingo (06) foi realizado o campeonato de 

motocross com mais de R$7.000,oo em premiação, com a participação de 

mais de 200 pilotos do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará. O 

público superou as expectativas. Mais de 2.000 pessoas assistiram o evento. 

O campeonato de motocross foi organizado por Junior de Titi e equipe. 
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A prefeita Wanessa Morais recebendo jornalistas convidados do Bate e Volta 

Durante o Festival foi realizado o Bate e volta com a imprensa , tanto na 

sexta-feira (04) como no sábado (05) recebendo jornalistas para um 

Welcome drink na Pedra do Sapo e depois seguiam para o festival. O bate e 

volta foi em parceria com a Luck receptivo. Os jornalistas da equipe da TV 

Assembléia e Intertv,  foram ao café da manhã da Pousada Pedra Grande no 

sábado. 

O Festival foi uma realização da prefeitura municipal de Serra de São Bento, 

com organização da secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Econômico de SSB, com patrocinio do Banco Mundial, Governo Cidadão, 

Governo do Estado, Assembléia Cultural, Setur-RN, Emprotur, Fecomércio -

Sesc/Senac, com apoio da Abrasel, Singtur-RN, Abav-RN, Abih-RN e Luck 

receptivo. 

 
 

http://cristinalira.com/wp-content/uploads/2017/08/DSCF5526.jpg
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Festival de Inverno de Serra de São 

Bento supera expectativas e gera 

negócios 

Evento gerou mais de 300 empregos diretos e mais de 500 indiretos. Em 

termos de gasto médio minimo por dia e por pessoa foi de R$50,00 nos três 

dias de evento 

Reprodução 
Evento foi uma realização da prefeitura municipal de Serra de São Bento, com organização da secretaria de 

Turismo, Meio Ambiente 

Redação 

A 7ª edição do Festival de Inverno de Serra de São Bento (RN), superou as 
expectativas .Segundo informou o 
secretário de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do 
município, Diel Figueiredo, inicialmente a estimativa era receber 20 mil 
pessoas, e segundo dados da Policia Militar , o festival teve um público de 30 
mil pessoas, superando as expectativas iniciais. 

O Festival gerou mais de 300 empregos diretos e mais de 500 indiretos. Em 
termos de gasto médio minimo por dia e por pessoa foi de R$50,00 nos três 
dias de evento, e que injetou dinheiro na economia local no valor de mais de 
R$4.500,00 (quatro milhões e meio de reais) e sem contar a geração de renda 
nos municípios circunvizinhos, como Passa e Fica, Monte das Gameleiras, São  
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José do Campestre, Nova Cruz, Araruna (PB ) e Tacima (PB). Durante os três 
dias, não houve nenhuma ocorrência policial e hospitalar. 

Diel Figueiredo acrescentou que pós o festival, começa outro ciclo de 
investimentos na economia local, com a venda de imóveis que cresce na 
ordem de 200%, gerando renda para o município. 

O secretário de turismo do Rio Grande do Norte, Ruy Gaspar, que participou 
da abertura do Festival de Inverno, 
representando o governador Robinson Faria, afirmou ” Já no início desta 
gestão enxergamos o potencial 
turístico daquela região. Não à toa que Serra de São Bento está inserida no 
primeiro roteiro criado pela nossa administração. E o Festival de Inverno 
consolida ainda mais esse fluxo como excelente atrativo para o turista e para a 
economia da região. Este ano, o evento superou expectativas e mostrou, mais 
uma vez, que só tem a crescer”. 

A abertura do 7º Festival de Inverno de Serra de São Bento (RN) contou com a 
presença da prefeita de Serra 
de São Bento, Wanessa Morais, da vice prefeita, Solange Ferreira, do 
secretário de turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de SSB, 
Diel Figueiredo, da equipe de secretários e assessores da prefeitura, da 
subsecretária de turismo do RN, Solange Portela, do presidente da Assembléia 
Legislativa do RN, deputado Ezequiel Ferreira, do cônsul honorário da 
Alemanha, Axel Geppert, do presidente do Sistema Fecomércio do RN, 
Marcelo Queiroz, da diretora regional do Sesc, Jeane Amaral, do presidente da 
Associação Comercial do RN, Itamar Maciel Junior, do diretor regional do 
Senac, Fernando Virgilio, do diretor do Sebrae- RN, João Hélio, do diretor da 
Luck receptivo e vice presidente do Natal Convention, do presidente da 
Femurun, Benes Leocádio, Laumir Barreto da Fecomércio -RN. Além de 
prefeitos da região, e políticos como a senadora Fátima Bezerra e Antonio 
Jacome. 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira 
acompanha os festivais há anos e disse que sempre vem crescendo. Segundo 
ele, o evento foi criado na gestão de Chico de Erasmo e já virou marca .Além 
de gerar emprego e renda e valorizar a gastronomia, impulsiona a cultura, 
salientou na abertura do festival. 

A Abrasel- RN, coordenou a parte gastronômica e convidou restaurantes de 
Natal para participarem, tais como: Temaki, Massa Fina, Sabores Bistrô, 
Chopp & Camarão, Parmegianos, C& K vinhos, cachaças e cervejas, Emporio 
da Babi. Também foi lançada uma plataforma digital, onde os visitantes 
puderam votar e fazer sua avaliação sobre a infra estrutura dos restaurantes 
locais. 

Na sexta e sábado, a programação foi intensa com shows de diversas bandas e 
cantores como Alcymar Monteiro, Briola, Isac Galvão, Avine Vinny, Perfume  
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de Gardênia, Jazz street Band, entre outros. O festival também deu espaço ao 
artesanato local com exposição de produtos e uma exposição fotográfica da 
fotográfa Carla Belke, além de festival da cachaça e da cerveja artesanal. 

Já no domingo (06) foi realizado o campeonato de motocross com mais de 
R$7.000,oo em premiação, com a participação de mais de 200 pilotos do Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará. O público superou as 
expectativas. Mais de 2.000 pessoas assistiram o evento. 

O campeonato de motocross foi organizado por Junior de Titi e equipe. 
Durante o Festival foi realizado o Bate e volta com a imprensa , tanto na sexta-
feira (04) como no sábado (05) recebendo jornalistas para um Welcome drink 
na Pedra do Sapo e depois seguiam para o festival. O bate e volta foi em 
parceria com a Luck receptivo. 

O Festival foi uma realização da prefeitura municipal de Serra de São Bento, 
com organização da secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico de SSB, com patrocinio do Banco Mundial, Governo Cidadão, 
Governo do Estado, Assembléia Cultural, Setur-RN, Emprotur, Fecomércio -
Sesc/Senac, com apoio da Abrasel, Singtur-RN, Abav-RN, Abih-RN e Luck 
receptivo. 

 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL DATA: 09.08.17 EDITORIA: DANIELA FREIRE 
 



 

VEÍCULO: BLOG DE ASSIS DATA: 08.08.17 
 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL ABELHINHA DATA: 08.08.17 
 

Semana do Dia dos Pais aquece comércio potiguar 

 
 
No próximo domingo, 13 de agosto, comemora-se o Dia dos Pais, e o comércio ferve 
novamente em busca do presente perfeito. Segundo pesquisa da Fecomercio RN, os 
natalenses pretendem gastar 0,9% a mais com o presente, em relação ao ano anterior. 
O valor médio que se pretende investir para presentear pais, maridos, sogros e avôs fica 
em torno de R$ 101,96. 
 
As famosas compras de véspera durante a última semana que antecede a data devem 
somar 66,9% dos presentes. O lugar mais procurado para as compras são os shoppings 
centers, que concentram 47,8% das intenções de consumo. Para ajudar na escolha dos 
presentes, o Natal Shopping dispõe de opções diversas para homenagear os pais. 
 
Tack&Field e Centauro, por exemplo, oferecem as dicas ideais para os papais que 
gostam de se exercitar. Camisetas fitness, por exemplo, são uma pedida certa. Já a 
Sport Master tem descontos em tênis que chegam a até R$ 200. Para os papais que 
curtem vinho, a Vinhedos dispõe de inúmeros rótulos e kits para agradar aos mais 
diferentes paladares. Aos que não vivem sem uma boa xícara de café, a dica é a 
Cafeteira Cadence, que pode ser adquirida na Multicoisas por R$ 109,90. 
 
 Uma sessão de cinema para a família em uma das salas da Cinépolis Natal Shopping 
seguida por um jantar inesquecível em um dos restaurantes da Praça de Alimentação ou 
na área gourmet, também são programas certos para fechar a data especial com chave 
de ouro. 
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Semana do Dia dos Pais deve aquecer 

comércio potiguar, aponta pesquisa 

Conforme estudo, 47,8% dos consumidores pretendem buscar o presente 

dos pais em shoppings centers; 66,9% deixaram a compra para esta semana 

Reprodução 
Valor médio que se pretende investir para presentear pais, maridos, sogros e avôs fica em torno de R$ 101,96 

Redação 

No próximo domingo, 13 de agosto, comemora-se o Dia dos Pais, e o comércio 
ferve novamente em busca do presente perfeito. Segundo pesquisa da 
Fecomercio RN, os natalenses pretendem gastar 0,9% a mais com o presente, 
em relação ao ano anterior. 

O valor médio que se pretende investir para presentear pais, maridos, sogros e 
avôs fica em torno de R$ 101,96. 

As famosas compras de véspera durante a última semana que antecede a data 
devem somar 66,9% dos presentes. O lugar mais procurado para as compras 
são os shoppings centers, que concentram 47,8% das intenções de consumo. 
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Semana do Dia dos Pais aquece 

comércio potiguar 
66,9% deixaram a compra para esta semana 

Por Redação 

 

 

No próximo domingo, 13 de agosto, comemora-se o Dia dos Pais, e o comércio ferve novamente 

em busca do presente perfeito. Segundo pesquisa da Fecomercio RN, os natalenses pretendem 

gastar 0,9% a mais com o presente, em relação ao ano anterior. O valor médio que se pretende 

investir para presentear pais, maridos, sogros e avôs fica em torno de R$ 101,96. 

As famosas compras de véspera durante a última semana que antecede a data devem somar 66,9% 

dos presentes. O lugar mais procurado para as compras são os shoppings centers, que concentram 

47,8% das intenções de consumo. Para ajudar na escolha dos presentes, o Natal Shopping dispõe 

de opções diversas para homenagear os pais. 

Tack&Field e Centauro, por exemplo, oferecem as dicas ideais para os papais que gostam de se 

exercitar. Camisetas fitness, por exemplo, são uma pedida certa. Já a Sport Master tem descontos 

em tênis que chegam a até R$ 200. Para os papais que curtem vinho, a Vinhedos dispõe de 

inúmeros rótulos e kits para agradar aos mais diferentes paladares. Aos que não vivem sem uma 

boa xícara de café, a dica é a Cafeteira Cadence, que pode ser adquirida na Multicoisas por R$ 

109,90. 

 Uma sessão de cinema para a família em uma das salas da Cinépolis Natal Shopping seguida por 

um jantar inesquecível em um dos restaurantes da Praça de Alimentação ou na área gourmet, 

também são programas certos para fechar a data especial com chave de ouro. 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS DATA: 08.08.17 
 

GOVERNADOR SANCIONA LEI QUE 

INSTITUI O CÓDIGO DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

 

 

A concessão de licenças e laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros agora serão 

mais rápidas, abrindo novas perspectivas para a economia, especialmente para a 

construção civil. O governador Robinson Faria sancionou na manhã desta 

segunda-feira (7), a Lei que institui o Código de Segurança contra Incêndio e 

Pânico do RN (Cosip) e revoga a Lei Estadual nº 4.436 de 9 de dezembro de 

1974, aprovada pela Assembleia Legislativa em julho passado. 

Dessa forma, o Estado passa a ter um instrumento atualizado às mais modernas 

tecnologias e procedimentos contra incêndios e controle de pânico, possibilitando, 

também, uma atuação mais efetiva na proteção à vida dos cidadãos e ao 

patrimônio público e privado. 

“Esse código passou por uma espera de 40 anos e é uma vitória do protagonismo 

coletivo, quando o governo, setor privado e sociedade buscam soluções juntos. 

Com a sanção desta lei, será ampliada a segurança jurídica, ao mesmo tempo 

que fomentamos a segurança contra incêndio e pânico, aumentando assim a 

oferta de empregos de maneira a movimentar a economia”, enfatizou Robinson. 

https://2.bp.blogspot.com/-BbIjJvOBHKQ/WYmdcVZUCDI/AAAAAAAAl_U/6WAh-9TxIHY6jlX726FEhOubjJLbmHFhACLcBGAs/s1600/Bombeiros%2BNovo%2BC%25C3%25B3digo%2Bde%2BSeguran%25C3%25A7a_Demis%2BRoussos%2B%25281%2529.jpg
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A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará 

melhorias para o cotidiano das instituições implicadas com normas de segurança, 

especialmente o Corpo de Bombeiros.  

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de 

maneira que o Corpo de Bombeiros poderá celebrar compromisso de ajustamento 

de condutas”, disse o coronel BM Sócrates Vieira de Mendonça Junior, 

comandante da corporação.  

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na 

Assembleia Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por unanimidade na 

Casa e demandou diversas reuniões com variados setores da sociedade, como 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Fecomércio, Fiern, Faern e 

Sinduscon. 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas comissões 

temáticas para que pudéssemos aprimora-lo em face da complexidade da matéria 

que demandou a opinião dessas entidades. Esse é o resultado de uma luta 

conjunta que trará benefícios a toda sociedade”, finalizou o deputado. 

 

 

Entrega de equipamentos 

Durante a solenidade, com investimento de R$1,1 milhão,  foram entregues três 

veículos, sendo dois de resgate para atendimentos hospitalares e um para 

suporte básico de busca e salvamento, além de monitores para análises dos 

processos digitalizados pelo serviço técnico de engenharia. 

 

 

Outros R$ 600 mil serão liberados para a compra de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS DATA: 08.08.17 
 

MARCELO QUEIROZ PARTICIPA DO 

LANÇAMENTO DO NOVO CÓDIGO DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 
 

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz participou na manhã 

desta segunda- feira (7) da solenidade de lançamento do Novo Código de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico do RN, que simplifica o processo de 

obtenção das licenças do Corpo de Bombeiros por parte dos 

estabelecimentos empresariais. Além disso, também foi inserido um item que 

permite às micro e pequenas empresas parcelar em até cinco vezes o 

pagamento das taxas, o que redunda em um grande alívio para os caixas 

cada vez mais apertados de nossas empresas. 

 

"O momento é de aplaudir e agradecer, em nome dos empresários do 

comércio e dos serviços deste Estado, ao governador Robinson Farias, à 

Assembleia Legislativa e ao Corpo de Bombeiros Militar do RN. Mudanças 

como essa, terão impacto direto na melhoria do ambiente para negócios no 

Rio Grande do Norte, gerando emprego, renda e receitas para os cofres 

públicos. Todos ganham com esta simplificação", afirma Marcelo Queiroz. 

https://4.bp.blogspot.com/-I6HKJ81WP2s/WYmcjxFNmoI/AAAAAAAAl_M/xRGQR9RwLmYYbHLTl_1n-u0XDOP_c1FUQCLcBGAs/s1600/_MG_4124.png
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Durante a solenidade, o governador Robinson Farias ressaltou as 

importantes parcerias do setor público e privado. “Esse código passou por 

uma espera de 40 anos e é uma vitória do protagonismo coletivo, quando o 

governo, setor privado e sociedade buscam soluções juntos. Com a sanção 

desta lei, será ampliada a segurança jurídica, ao mesmo tempo que 

fomentamos a segurança contra incêndio e pânico, aumentando assim a 

oferta de empregos de maneira a movimentar a economia”, enfatizou 

Robinson. 

 

A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará 

melhorias para o cotidiano das instituições implicadas com normas de 

segurança, especialmente o Corpo de Bombeiros.  

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de 

maneira que o Corpo de Bombeiros poderá celebrar compromisso de 

ajustamento de condutas”, disse o coronel BM Sócrates Vieira de Mendonça 

Junior, comandante da corporação. 

 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na 

Assembleia Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por 

unanimidade na Casa e demandou diversas reuniões com variados setores 

da sociedade, como Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, 

Fecomércio, Fiern, Faern e Sinduscon. 

 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas 

comissões temáticas para que pudéssemos aprimora-lo em face da 

complexidade da matéria que demandou a opinião dessas entidades. Esse é 

o resultado de uma luta conjunta que trará benefícios a toda sociedade”, 

finalizou o deputado. 

 

Estiveram também presentes na solenidade o vice-presidente da Fiern, Pedro 

Terceiro de Melo; o diretor de operações do Sebrae, Eduardo Viana; o 

presidente do Sinduscon, Arnaldo Gaspar; a secretária de segurança do 

Estado, Sheila Freitas, dentre outras autoridades. 
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Marcelo Queiroz participa do 

lançamento do Novo Código de 

Segurança contra Incêndio 

 
 

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz participou nessa segunda- 

feira (7) da solenidade de lançamento do Novo Código de Segurança Contra Incêndio 

e Pânico do RN, que simplifica o processo de obtenção das licenças do Corpo de 

Bombeiros por parte dos estabelecimentos empresariais. Além disso, também foi 

inserido um item que permite às micro e pequenas empresas parcelar em até cinco 

vezes o pagamento das taxas, o que redunda em um grande alívio para os caixas cada 

vez mais apertados de nossas empresas. 

 

“O momento é de aplaudir e agradecer, em nome dos empresários do comércio e dos 

serviços deste Estado, ao governador Robinson Farias, à Assembleia Legislativa e ao 

Corpo de Bombeiros Militar do RN. Mudanças como essa, terão impacto direto na 

melhoria do ambiente para negócios no Rio Grande do Norte, gerando emprego, 

renda e receitas para os cofres públicos. Todos ganham com esta simplificação”, 

afirma Marcelo Queiroz. 

 

Durante a solenidade, o governador Robinson Farias ressaltou as importantes 

parcerias do setor público e privado. “Esse código passou por uma espera de 40 anos 

e é uma vitória do protagonismo coletivo, quando o governo, setor privado e 

sociedade buscam soluções juntos. Com a sanção desta lei, será ampliada a segurança 

jurídica, ao mesmo tempo que fomentamos a segurança contra incêndio e pânico, 

aumentando assim a oferta de empregos de maneira a movimentar a economia”, 

enfatizou Robinson. 

 

A nova proposta do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico trará melhorias 

para o cotidiano das instituições implicadas com normas de segurança, especialmente 

o Corpo de Bombeiros. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Fecomercio.png


 

CONTINUAÇÃO: 
 

“Um dos avanços é a celeridade na análise dos projetos de pequeno risco, de maneira 

que o Corpo de Bombeiros poderá celebrar compromisso de ajustamento de 

condutas”, disse o coronel BM Sócrates Vieira de Mendonça Junior, comandante da 

corporação. 

 

O deputado estadual Tomba Farias, relator do processo do regulamento na 

Assembleia Legislativa, relembrou que o projeto foi aprovado por unanimidade na 

Casa e demandou diversas reuniões com variados setores da sociedade, como 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Fecomércio, Fiern, Faern e 

Sinduscon. 

 

“Desde que ingressou na Casa, vínhamos discutindo o regimento nas comissões 

temáticas para que pudéssemos aprimora-lo em face da complexidade da matéria que 

demandou a opinião dessas entidades. Esse é o resultado de uma luta conjunta que 

trará benefícios a toda sociedade”, finalizou o deputado. 

 

Estiveram também presentes na solenidade o vice-presidente da Fiern, Pedro Terceiro 

de Melo; o diretor de operações do Sebrae, Eduardo Viana; o presidente do 

Sinduscon, Arnaldo Gaspar; a secretária de segurança do Estado, Sheila Freitas, 

dentre outras autoridades. 

Fonte: Fecomércio 
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SESC 
VEÍCULO: BLOG SNERI DATA: 08.08.17 
 

Sesc abre inscrições de curso para 
gestantes em Natal e Caicó 
 

Para preparar as mamães de primeira viagem, o Sesc oferece o curso para gestantes, 

que está com inscrições abertas em Natal e Caicó. Em Natal, as inscrições podem ser 

feitas até o dia 31 de agosto, e em Caicó, até o próximo dia 11, ambas nas Centrais de 

Relacionamento das respectivas unidades. O número de vagas é limitado. 

A programação do curso inclui temas como aspectos emocionais da gestação, pré-

natal, tipos de parto e anestesias obstétricas, cuidados com o recém-nascido, 

odontologia na gestação e para o bebê, aspectos nutricionais e aleitamento materno e 

práticas fisioterápicas para gestante e bebê. 

As palestras serão ministradas por profissionais da área, incluindo médico obstetra, 

enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta e nutricionista. O curso para gestantes 

acontece em um mês pertinente: agosto é o mês escolhido para incentivar o 

aleitamento materno, sendo chamado de Agosto Dourado. A campanha, encabeçada 

pelo Ministério da Saúde, é apoiada pelos regionais do Sesc de todo o Brasil. 

Durante o mês de agosto, nove unidades do Sesc no estado estão arrecadando frascos 

de vidro para armazenamento do leite materno. O material será doado para 

maternidades e bancos de leite em Natal, Mossoró e Caicó. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 08.08.17 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ DATA: 08.08.17 
 

Sesc abre inscrições de curso 

para gestantes em Natal e Caicó 

 

Para preparar as mamães de primeira viagem, o Sesc oferece o curso 

para gestantes, que está com inscrições abertas em Natal e Caicó. Em 

Natal, as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto, e em 

Caicó, até o próximo dia 11, ambas nas Centrais de Relacionamento 

das respectivas unidades. O número de vagas é limitado. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Curso-para-gestantes-CAIC%C3%93-1200.jpg


 

CONTINUAÇÃO: 

 

A programação do curso inclui temas como aspectos emocionais da 

gestação, pré-natal, tipos de parto e anestesias obstétricas, cuidados 

com o recém-nascido, odontologia na gestação e para o bebê, 

aspectos nutricionais e aleitamento materno e práticas fisioterápicas 

para gestante e bebê. 

As palestras serão ministradas por profissionais da área, incluindo 

médico obstetra, enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta e nutricionista. 

O curso para gestantes acontece em um mês pertinente: agosto é o 

mês escolhido para incentivar o aleitamento materno, sendo chamado 

de Agosto Dourado. A campanha, encabeçada pelo Ministério da 

Saúde, é apoiada pelos regionais do Sesc de todo o Brasil. 

Arrecadação no Agosto Dourado 

Durante o mês de agosto, nove unidades do Sesc no estado estão 

arrecadando frascos de vidro para armazenamento do leite materno. O 

material será doado para maternidades e bancos de leite em Natal, 

Mossoró e Caicó. 
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Sesc abre inscrições de curso para 
gestantes em Natal e Caicó 

 

Para preparar as mamães de primeira viagem, o Sesc oferece o curso para gestantes, 

que está com inscrições abertas em Natal e Caicó. Em Natal, as inscrições podem ser 

feitas até o dia 31 de agosto, e em Caicó, até o próximo dia 11, ambas nas Centrais de 

Relacionamento das respectivas unidades. O número de vagas é limitado. 

A programação do curso inclui temas como aspectos emocionais da gestação, pré-

natal, tipos de parto e anestesias obstétricas, cuidados com o recém-nascido, 

odontologia na gestação e para o bebê, aspectos nutricionais e aleitamento materno e 

práticas fisioterápicas para gestante e bebê. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/Curso-para-gestantes-CAIC%C3%93.jpg
http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/Curso-para-gestantes-CAIC%C3%93.jpg
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As palestras serão ministradas por profissionais da área, incluindo médico obstetra, 

enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta e nutricionista. O curso para gestantes 

acontece em um mês pertinente: agosto é o mês escolhido para incentivar o 

aleitamento materno, sendo chamado de Agosto Dourado. A campanha, encabeçada 

pelo Ministério da Saúde, é apoiada pelos regionais do Sesc de todo o Brasil. 

Arrecadação no Agosto Dourado 

Durante o mês de agosto, nove unidades do Sesc no estado estão arrecadando frascos 

de vidro para armazenamento do leite materno. O material será doado para 

maternidades e bancos de leite em Natal, Mossoró e Caicó. 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO DATA: 09.08.17 
 

Sesc abre inscrições para oficina sobre dramaturgia do 

palhaço em Caicó 
As oficinas serão ministradas pelo pesquisador e ator Caco Mattos também 

em Natal e Mossoró; 

Começam nesta terça-feira (08/08) e vão até dia 11/08 em Caicó as inscrições para a oficina A 
Dramaturgia do Palhaço: das entradas clássicas aos números contemporâneos. Promovida pelo 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a 
capacitação gratuita integra o projeto Sesc Dramaturgias, e acontece entre 14 e 19/08 no Sesc Caicó. 

Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (84) 3421-2337. Além da cidade seridoense, a 
oficina também acontece em Natal de 08 a 11/08, e em Mossoró entre 21 e 25/08, com inscrições que 
vão de 14 e 18 de agosto pelo telefone (84) 3316-3665. As vagas nas três cidades são limitadas. 

Na oficina, que terá cinco dias de duração, serão abordadas teoria e prática com o objetivo de ampliar 
as referências dos participantes acerca do tema. Serão tomados por base dois aspectos: o estudo e 
análise dramatúrgica de algumas entradas cômicas dos séculos XIX e XX e as possibilidades de 
criação de números contemporâneos na prática. 

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, pesquisador da palhaçaria 
clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de dramaturgia criada pelos palhaços europeus entre a 
metade dos séculos XIX e XX na França e que tanto inspirou os escritores franceses Tristan Rémy e 
Pierre Robert Levy a registrar fatos históricos de extrema importância ao circo contemporâneo. É um 
dos tradutores do livro Entradas clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, lançado 
pelas Edições Sesc/SP 2016. 

Sobre O Sesc Dramaturgias 

Desde 2008, o projeto Sesc Dramaturgias é realizado no Rio Grande do Norte. Inicialmente em Natal, o 
projeto foi estendido, em 2013, a Mossoró e Caicó. 

Quase 800 pessoas já foram capacitadas nas oficinas gratuitas. Nas edições anteriores, o Sesc 
Dramaturgias trabalhou as subtemáticas Otelo de Shakespeare e o significado do ciúme e da posse 
conjugal (2011); Análise de texto dramático e técnicas de leituras em cena (2012); Criação de leituras 
dramáticas infanto-juvenis (2013); Palavra em ação (2014); Leituras do mundo (2015); e Do jogo ao 
texto à cena (2016); 

Serviço: 
O quê? Sesc abre inscrições para oficina sobre oficina A Dramaturgia do Palhaço: das entradas 
clássicas aos números contemporâneos 
Quando? 14 a 18/08, das 18h às 22h  
Onde? Sesc Caicó. (Rua Washington Luiz, 55 - Boa Passagem) 
Inscrições? 08 a 11/08 pelo telefone (84) 3421-2337 
20 vagas | Oficina gratuita 
 
 
Mossoró 
Oficina do Sesc Dramaturgia - 20 vagas 
Inscrições? 14 a 18/08 pelo telefone (84) 3316-3665 ou 99133-7867 
Quando? 21 a 25/08, das 18h às 22h 
Onde? Sala de ensaio do Teatro Dix Huit Rosado. (Av. Rio Branco, s/n - Centro) 
20 vagas | Oficina gratuita 



 

VEÍCULO: BLOG SNERI DATA: 08.08.17 
 

Sesc abre inscrições para oficina 
sobre dramaturgia do palhaço em 
Caicó 

 

Começam nesta terça-feira (08/08) e vão até dia 11/08 em Caicó as inscrições para a 

oficina A Dramaturgia do Palhaço: das entradas clássicas aos números 

contemporâneos. Promovida pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 

Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a capacitação gratuita integra o 

projeto Sesc Dramaturgias, e acontece entre 14 e 19/08 no Sesc Caicó. 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2017/08/Sesc-Dramaturgias-agosto.png
http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2017/08/Sesc-Dramaturgias-agosto.png
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Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (84) 3421-2337. Além da 

cidade seridoense, a oficina também acontece em Natal de 08 a 11/08, e em Mossoró 

entre 21 e 25/08, com inscrições que vão de 14 e 18 de agosto pelo telefone (84) 

3316-3665. As vagas nas três cidades são limitadas. 

Na oficina, que terá cinco dias de duração, serão abordadas teoria e prática com o 

objetivo de ampliar as referências dos participantes acerca do tema. Serão tomados 

por base dois aspectos: o estudo e análise dramatúrgica de algumas entradas cômicas 

dos séculos XIX e XX e as possibilidades de criação de números contemporâneos na 

prática. 

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, pesquisador da 

palhaçaria clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de dramaturgia criada pelos 

palhaços europeus entre a metade dos séculos XIX e XX na França e que tanto 

inspirou os escritores franceses Tristan Rémy e Pierre Robert Levy a registrar fatos 

históricos de extrema importância ao circo contemporâneo. É um dos tradutores do 

livro Entradas clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, lançado 

pelas Edições Sesc/SP 2016. 

Sobre O Sesc Dramaturgias 

Desde 2008, o projeto Sesc Dramaturgias é realizado no Rio Grande do Norte. 

Inicialmente em Natal, o projeto foi estendido, em 2013, a Mossoró e Caicó. 

Quase 800 pessoas já foram capacitadas nas oficinas gratuitas. Nas edições anteriores, 

o Sesc Dramaturgias trabalhou as subtemáticas Otelo de Shakespeare e o significado 

do ciúme e da posse conjugal (2011); Análise de texto dramático e técnicas de leituras 

em cena (2012); Criação de leituras dramáticas infanto-juvenis (2013); Palavra em 

ação (2014); Leituras do mundo (2015); e Do jogo ao texto à cena (2016). 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS DATA: 08.08.17 
 

SESC ABRE INSCRIÇÕES PARA OFICINA 

SOBRE DRAMATURGIA DO PALHAÇO EM 

CAICÓ 

 

 

Começam nesta terça-feira (08/08) e vão até dia 11/08 em Caicó as 

inscrições para a oficina A Dramaturgia do Palhaço: das entradas clássicas 

aos números contemporâneos. Promovida pelo Serviço Social do Comércio 

https://1.bp.blogspot.com/-MoP62KRLAOU/WYoRjKmiNgI/AAAAAAAAmAw/GjMuDZn1Az8-EY9lKOk4orSvD2fb4IXCACLcBGAs/s1600/Sesc%2BDramaturgias%2Bagosto.png


 

do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a 

capacitação gratuita integra o projeto Sesc Dramaturgias, e acontece entre 

14 e 19/08 no Sesc Caicó. 

 

Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (84) 3421-2337. 

Além da cidade seridoense, a oficina também acontece em Natal de 08 a 

11/08, e em Mossoró entre 21 e 25/08, com inscrições que vão de 14 e 18 de 

agosto pelo telefone (84) 3316-3665. As vagas nas três cidades são 

limitadas. 

 

Na oficina, que terá cinco dias de duração, serão abordadas teoria e prática 

com o objetivo de ampliar as referências dos participantes acerca do tema. 

Serão tomados por base dois aspectos: o estudo e análise dramatúrgica de 

algumas entradas cômicas dos séculos XIX e XX e as possibilidades de 

criação de números contemporâneos na prática. 

 

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, 

pesquisador da palhaçaria clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de 

dramaturgia criada pelos palhaços europeus entre a metade dos séculos XIX 

e XX na França e que tanto inspirou os escritores franceses Tristan Rémy e 

Pierre Robert Levy a registrar fatos históricos de extrema importância ao circo 

contemporâneo. É um dos tradutores do livro Entradas clownescas: uma 

dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, lançado pelas Edições Sesc/SP 

2016. 

 
Sobre O Sesc Dramaturgias 
 
Desde 2008, o projeto Sesc Dramaturgias é realizado no Rio Grande do 
Norte. Inicialmente em Natal, o projeto foi estendido, em 2013, a Mossoró e 
Caicó. 
 
Quase 800 pessoas já foram capacitadas nas oficinas gratuitas. Nas edições 
anteriores, o Sesc Dramaturgias trabalhou as subtemáticas Otelo de 
Shakespeare e o significado do ciúme e da posse conjugal (2011); Análise de 
texto dramático e técnicas de leituras em cena (2012); Criação de leituras 
dramáticas infanto-juvenis (2013); Palavra em ação (2014); Leituras do 
mundo (2015); e Do jogo ao texto à cena (2016); 



 

CONTINUAÇÃO: 

 

 

Serviço: 
O quê? Sesc abre inscrições para oficina sobre oficina A Dramaturgia do 
Palhaço: das entradas clássicas aos números contemporâneos 

Quando?  14 a 18/08, das 18h às 22h  

Onde? Sesc Caicó. (Rua Washington Luiz, 55 – Boa Passagem) 

 

Inscrições? 08 a 11/08 pelo telefone (84) 3421-2337 

20 vagas | Oficina gratuita 

 
 

 

Mossoró 
Oficina do Sesc Dramaturgia – 20 vagas 
Inscrições? 14 a 18/08 pelo telefone (84) 3316-3665 ou 99133-7867 
Quando?  21 a 25/08, das 18h às 22h 
Onde? Sala de ensaio do Teatro Dix Huit Rosado. (Av. Rio Branco, s/n – 
Centro) 

20 vagas | Oficina gratuita 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG JORNAL A NOTÍCIA  DATA: 08.08.17 
 

Sesc abre inscrições para oficina sobre 

dramaturgia do palhaço em Caicó 

 
  

Começam nesta terça-feira (08/08) e vão até dia 11/08 em Caicó as inscrições para a 
oficina A Dramaturgia do Palhaço: das entradas clássicas aos números 

contemporâneos. Promovida pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a capacitação gratuita integra o projeto 
Sesc Dramaturgias, e acontece entre 14 e 19/08 no Sesc Caicó. 
  
Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (84) 3421-2337. Além da cidade 
seridoense, a oficina também acontece em Natal de 08 a 11/08, e em Mossoró entre 21 
e 25/08, com inscrições que vão de 14 e 18 de agosto pelo telefone (84) 3316-3665. As 
vagas nas três cidades são limitadas. 
  
Na oficina, que terá cinco dias de duração, serão abordadas teoria e prática com o 
objetivo de ampliar as referências dos participantes acerca do tema. Serão tomados por 
base dois aspectos: o estudo e análise dramatúrgica de algumas entradas cômicas dos 
séculos XIX e XX e as possibilidades de criação de números contemporâneos na 
prática. 
  
A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, pesquisador da 
palhaçaria clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de dramaturgia criada pelos 
palhaços europeus entre a metade dos séculos XIX e XX na França e que tanto inspirou 
os escritores franceses Tristan Rémy e Pierre Robert Levy a registrar fatos históricos de 

http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2017/08/Caco-Mattos-4.jpg


 

CONTINUAÇÃO: 
 
 extrema importância ao circo contemporâneo. É um dos tradutores do livro Entradas 

clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, lançado pelas Edições Sesc/SP 
2016. 

  

Sobre O Sesc Dramaturgias 

  

Desde 2008, o projeto Sesc Dramaturgias é realizado no Rio Grande do Norte. 

Inicialmente em Natal, o projeto foi estendido, em 2013, a Mossoró e Caicó. 

  

Quase 800 pessoas já foram capacitadas nas oficinas gratuitas. Nas edições anteriores, 

o Sesc Dramaturgias trabalhou as subtemáticas Otelo de Shakespeare e o significado 

do ciúme e da posse conjugal (2011); Análise de texto dramático e técnicas de leituras 

em cena (2012); Criação de leituras dramáticas infanto-juvenis (2013); Palavra em ação 

(2014); Leituras do mundo (2015); e Do jogo ao texto à cena (2016); 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG WLLANA DANTAS DATA: 08.08.17 
 

Sesc abre inscrições para oficina 

sobre dramaturgia do palhaço em 

Caicó 
  

 

Começam nesta terça-feira (08/08) e vão até dia 11/08 em Caicó as inscrições para a oficina A 

Dramaturgia do Palhaço: das entradas clássicas aos números contemporâneos. Promovida pelo 

Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a 

capacitação gratuita integra o projeto Sesc Dramaturgias, e acontece entre 14 e 19/08 no Sesc Caicó. 

Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (84) 3421-2337. Além da cidade seridoense, a 

oficina também acontece em Natal de 08 a 11/08, e em Mossoró entre 21 e 25/08, com inscrições que 

vão de 14 e 18 de agosto pelo telefone (84) 3316-3665. As vagas nas três cidades são limitadas. 

Na oficina, que terá cinco dias de duração, serão abordadas teoria e prática com o objetivo de ampliar 

as referências dos participantes acerca do tema. Serão tomados por base dois aspectos: o estudo e 

análise dramatúrgica de algumas entradas cômicas dos séculos XIX e XX e as possibilidades de criação 

de números contemporâneos na prática. 

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, pesquisador da palhaçaria 

clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de dramaturgia criada pelos palhaços europeus entre a 

metade dos séculos XIX e XX na França e que tanto inspirou os escritores franceses Tristan Rémy e 

Pierre Robert Levy a registrar fatos históricos de extrema importância ao circo contemporâneo. É um 

dos tradutores do livro Entradas clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, lançado 

pelas Edições Sesc/SP 2016. 

 



 

VEÍCULO: BLOG GLÁUCIA LIMA DATA: 08.08.17 
 

Sesc abre inscrições para oficina 
sobre dramaturgia do palhaço em 
Caicó 

 

Começam nesta terça-feira (08/08) e vão até dia 11/08 em Caicó as inscrições para a 

oficina A Dramaturgia do Palhaço: das entradas clássicas aos números 

contemporâneos. Promovida pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 

Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a capacitação gratuita integra o 

projeto Sesc Dramaturgias, e acontece entre 14 e 19/08 no Sesc Caicó. 

Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (84) 3421-2337. Além da 

cidade seridoense, a oficina também acontece em Natal de 08 a 11/08, e em Mossoró 

entre 21 e 25/08, com inscrições que vão de 14 e 18 de agosto pelo telefone (84) 

3316-3665. As vagas nas três cidades são limitadas. 

Na oficina, que terá cinco dias de duração, serão abordadas teoria e prática com o 

objetivo de ampliar as referências dos participantes acerca do tema. Serão tomados 

por base dois aspectos: o estudo e análise dramatúrgica de algumas entradas cômicas  

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/Caco-Mattos-4.jpg
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dos séculos XIX e XX e as possibilidades de criação de números contemporâneos na 

prática. 

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, pesquisador da 

palhaçaria clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de dramaturgia criada pelos 

palhaços europeus entre a metade dos séculos XIX e XX na França e que tanto 

inspirou os escritores franceses Tristan Rémy e Pierre Robert Levy a registrar fatos 

históricos de extrema importância ao circo contemporâneo. É um dos tradutores do 

livro Entradas clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, lançado 

pelas Edições Sesc/SP 2016. 

Sobre O Sesc Dramaturgias 

Desde 2008, o projeto Sesc Dramaturgias é realizado no Rio Grande do Norte. 

Inicialmente em Natal, o projeto foi estendido, em 2013, a Mossoró e Caicó. 

Quase 800 pessoas já foram capacitadas nas oficinas gratuitas. Nas edições anteriores, 

o Sesc Dramaturgias trabalhou as subtemáticas Otelo de Shakespeare e o significado 

do ciúme e da posse conjugal (2011); Análise de texto dramático e técnicas de leituras 

em cena (2012); Criação de leituras dramáticas infanto-juvenis (2013); Palavra em 

ação (2014); Leituras do mundo (2015); e Do jogo ao texto à cena (2016). 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NOMINUTO DATA: 08.08.17 
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VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA DATA: 08.08.17 
 

Sesc abre inscrições para oficina sobre dramaturgia 
do palhaço em Caicó 

Começam nesta terça-feira 
(08/08) e vão até dia 11/08 em Caicó as inscrições para a oficina A 
Dramaturgia do Palhaço: das entradas clássicas aos números 
contemporâneos. Promovida pelo Serviço Social do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a 
capacitação gratuita integra o projeto Sesc Dramaturgias, e acontece 
entre 14 e 19/08 no Sesc Caicó. 
 
Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (84) 3421-2337. 
Além da cidade seridoense, a oficina também acontece em Natal de 08 a 
11/08, e em Mossoró entre 21 e 25/08, com inscrições que vão de 14 e 18 
de agosto pelo telefone (84) 3316-3665. As vagas nas três cidades são 
limitadas.  
 
Na oficina, que terá cinco dias de duração, serão abordadas teoria e 
prática com o objetivo de ampliar as referências dos participantes acerca 
do tema. Serão tomados por base dois aspectos: o estudo e análise 
dramatúrgica de algumas entradas cômicas dos séculos XIX e XX e as 
possibilidades de criação de números contemporâneos na prática. 
 
A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, 
pesquisador da palhaçaria clássica, empenhado na pesquisa de um tipo 
de dramaturgia criada pelos palhaços europeus entre a metade dos 
séculos XIX e XX na França e que tanto inspirou os escritores franceses 
Tristan Rémy e Pierre Robert Levy a registrar fatos históricos de extrema 
importância ao circo contemporâneo. É um dos tradutores do livro 
Entradas clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, 
lançado pelas Edições Sesc/SP 2016. 
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Sobre O Sesc Dramaturgias 
Desde 2008, o projeto Sesc Dramaturgias é realizado no Rio Grande do 
Norte. Inicialmente em Natal, o projeto foi estendido, em 2013, a Mossoró 
e Caicó. 
 
Quase 800 pessoas já foram capacitadas nas oficinas gratuitas. Nas 
edições anteriores, o Sesc Dramaturgias trabalhou as subtemáticas Otelo 
de Shakespeare e o significado do ciúme e da posse conjugal (2011); 
Análise de texto dramático e técnicas de leituras em cena (2012); Criação 
de leituras dramáticas infanto-juvenis (2013); Palavra em ação (2014); 
Leituras do mundo (2015); e Do jogo ao texto à cena (2016); 
 
Serviço: 
O quê? Sesc abre inscrições para oficina sobre oficina A Dramaturgia do 
Palhaço: das entradas clássicas aos números contemporâneos 
Quando?  14 a 18/08, das 18h às 22h 
Onde? Sesc Caicó. (Rua Washington Luiz, 55 – Boa Passagem) 
Inscrições? 08 a 11/08 pelo telefone (84) 3421-2337 
20 vagas | Oficina gratuita 
 
Mossoró 
Oficina do Sesc Dramaturgia – 20 vagas 
Inscrições? 14 a 18/08 pelo telefone (84) 3316-3665 ou 99133-7867 
Quando?  21 a 25/08, das 18h às 22h 
Onde? Sala de ensaio do Teatro Dix Huit Rosado. (Av. Rio Branco, s/n – 
Centro) 
20 vagas | Oficina gratuita 
 
Fecomércio RN 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ DATA: 08.08.17 
 

Sesc abre inscrições para oficina 

sobre dramaturgia do palhaço em 

Caicó 

 

As oficinas serão ministradas pelo pesquisador e ator Caco Mattos 

também em Natal e Mossoró 

  

Começam nesta terça-feira (08/08) e vão até dia 11/08 em Caicó as 

inscrições para a oficina A Dramaturgia do Palhaço: das entradas 

clássicas aos números contemporâneos. Promovida pelo Serviço Social 

do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 

Fecomércio, a capacitação gratuita integra o projeto Sesc 

Dramaturgias, e acontece entre 14 e 19/08 no Sesc Caicó. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Caco-Mattos-4.jpg
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Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (84) 3421-

2337. Além da cidade seridoense, a oficina também acontece em Natal 

de 08 a 11/08, e em Mossoró entre 21 e 25/08, com inscrições que 

vão de 14 e 18 de agosto pelo telefone (84) 3316-3665. As vagas nas 

três cidades são limitadas. 

Na oficina, que terá cinco dias de duração, serão abordadas teoria e 

prática com o objetivo de ampliar as referências dos participantes 

acerca do tema. Serão tomados por base dois aspectos: o estudo e 

análise dramatúrgica de algumas entradas cômicas dos séculos XIX e 

XX e as possibilidades de criação de números contemporâneos na 

prática. 

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, 

pesquisador da palhaçaria clássica, empenhado na pesquisa de um tipo 

de dramaturgia criada pelos palhaços europeus entre a metade dos 

séculos XIX e XX na França e que tanto inspirou os escritores franceses 

Tristan Rémy e Pierre Robert Levy a registrar fatos históricos de 

extrema importância ao circo contemporâneo. É um dos tradutores do 

livro Entradas clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan 

Rémy, lançado pelas Edições Sesc/SP 2016. 

Sobre O Sesc Dramaturgias 

Desde 2008, o projeto Sesc Dramaturgias é realizado no Rio Grande do 

Norte. Inicialmente em Natal, o projeto foi estendido, em 2013, a 

Mossoró e Caicó. 

Quase 800 pessoas já foram capacitadas nas oficinas gratuitas. Nas 

edições anteriores, o Sesc Dramaturgias trabalhou as subtemáticas 

Otelo de Shakespeare e o significado do ciúme e da posse conjugal 

(2011); Análise de texto dramático e técnicas de leituras em cena 

(2012); Criação de leituras dramáticas infanto-juvenis (2013); Palavra 

em ação (2014); Leituras do mundo (2015); e Do jogo ao texto à cena 

(2016). 



 

VEÍCULO: BLOG CARDOSO SILVA DATA: 08.08.17 
 

Sesc abre inscrições para oficina sobre dramaturgia do 

palhaço em Caicó 

Começam nesta terça-feira (08/08) e vão até dia 11/08 em Caicó as 

inscrições para a oficina A Dramaturgia do Palhaço: das entradas clássicas 

aos números contemporâneos. Promovida pelo Serviço Social do Comércio 

do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, a 

capacitação gratuita integra o projeto Sesc Dramaturgias, e acontece entre 

14 e 19/08 no Sesc Caicó. 

Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (84) 3421-2337. 

Além da cidade seridoense, a oficina também acontece em Natal de 08 a 

11/08, e em Mossoró entre 21 e 25/08, com inscrições que vão de 14 e 18 de 

agosto pelo telefone (84) 3316-3665. As vagas nas três cidades são 

limitadas. 

Na oficina, que terá cinco dias de duração, serão abordadas teoria e prática 

com o objetivo de ampliar as referências dos participantes acerca do tema. 

Serão tomados por base dois aspectos: o estudo e análise dramatúrgica de 

algumas entradas cômicas dos séculos XIX e XX e as possibilidades de 

criação de números contemporâneos na prática. 

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, 

pesquisador da palhaçaria clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de 

dramaturgia criada pelos palhaços europeus entre a metade dos séculos XIX 

e XX na França e que tanto inspirou os escritores franceses Tristan Rémy e 

Pierre Robert Levy a registrar fatos históricos de extrema importância ao 

circo contemporâneo. É um dos tradutores do livro Entradas clownescas: 

uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, lançado pelas Edições Sesc/SP 

2016. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR DATA: 08.08.17 

Sesc abre inscrições para oficina 

sobre dramaturgia do palhaço 

em Caicó 
Além da cidade seridoense, a oficina também acontece em Natal 

Por Redação 

 

 

Começam nesta terça-feira (08/08) e vão até dia 11/08 em Caicó as inscrições para a oficina A 

Dramaturgia do Palhaço: das entradas clássicas aos números contemporâneos. Promovida pelo 

Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 

Fecomércio, a capacitação gratuita integra o projeto Sesc Dramaturgias, e acontece entre 14 e 

19/08 no Sesc Caicó. 

Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (84) 3421-2337. Além da cidade 

seridoense, a oficina também acontece em Natal de 08 a 11/08, e em Mossoró entre 21 e 25/08, 

com inscrições que vão de 14 e 18 de agosto pelo telefone (84) 3316-3665. As vagas nas três 

cidades são limitadas. 

Na oficina, que terá cinco dias de duração, serão abordadas teoria e prática com o objetivo de 

ampliar as referências dos participantes acerca do tema. Serão tomados por base dois aspectos: o 

estudo e análise dramatúrgica de algumas entradas cômicas dos séculos XIX e XX e as 

possibilidades de criação de números contemporâneos na prática. 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

A atividade será ministrada por Caco Mattos, ator, palhaço e diretor, pesquisador da palhaçaria 

clássica, empenhado na pesquisa de um tipo de dramaturgia criada pelos palhaços europeus entre a 

metade dos séculos XIX e XX na França e que tanto inspirou os escritores franceses Tristan Rémy 

e Pierre Robert Levy a registrar fatos históricos de extrema importância ao circo contemporâneo. 

É um dos tradutores do livro Entradas clownescas: uma dramaturgia do clown, de Tristan Rémy, 

lançado pelas Edições Sesc/SP 2016. 

Sobre O Sesc Dramaturgias 
Desde 2008, o projeto Sesc Dramaturgias é realizado no Rio Grande do Norte. Inicialmente em 

Natal, o projeto foi estendido, em 2013, a Mossoró e Caicó. 

Quase 800 pessoas já foram capacitadas nas oficinas gratuitas. Nas edições anteriores, o Sesc 

Dramaturgias trabalhou as subtemáticas Otelo de Shakespeare e o significado do ciúme e da posse 

conjugal (2011); Análise de texto dramático e técnicas de leituras em cena (2012); Criação de 

leituras dramáticas infanto-juvenis (2013); Palavra em ação (2014); Leituras do mundo (2015); e 

Do jogo ao texto à cena (2016); 

Serviço: 
O quê? Sesc abre inscrições para oficina sobre oficina A Dramaturgia do Palhaço: das entradas 
clássicas aos números contemporâneos 

Quando?  14 a 18/08, das 18h às 22h 

Onde? Sesc Caicó. (Rua Washington Luiz, 55 – Boa Passagem) 

Inscrições? 08 a 11/08 pelo telefone (84) 3421-2337 

20 vagas | Oficina gratuita 

Mossoró 

Oficina do Sesc Dramaturgia – 20 vagas 
Inscrições? 14 a 18/08 pelo telefone (84) 3316-3665 ou 99133-7867 

Quando?  21 a 25/08, das 18h às 22h 

Onde? Sala de ensaio do Teatro Dix Huit Rosado. (Av. Rio Branco, s/n – Centro) 

20 vagas | Oficina gratuita 
AnteriorVoltar páginaIr para o Topo  
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SENAC 
VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA DATA: 09.08.17 
 

Capacitação: Parceria entre SENAC/RN e ABIH/RN 
contempla empresas hoteleiras do estado 

 

Foto: Assessoria/SENAC 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN (SENAC/RN) e a Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do RN (ABIH/RN) firmaram parceria para capacitação 
de empresas do segmento hoteleiro. 
Segunda-feira última (07), ocorreu na capital do estado a solenidade de entrega de 
certificado da primeira turma realizada, registra informação vinda da assessoria de 
imprensa do SENAC/RN. 
Ao todo, mais de 20 funcionários de 14 empresas foram beneficiados com o curso 
Aperfeiçoamento em Controles Gerenciais para Hotelaria. 
Desenvolvido especificamente para atender a demanda da ABIH/RN, o objetivo do 
treinamento foi preparar profissionais com competências que lhes permitam atuar 
analisando informações contábeis e indicadores de performance para acompanhar 
projeções de faturamento, reduzir perdas e aumentar o lucro em meios de hospedagem. 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-f70EcNOguts/WYrrNrYvSNI/AAAAAAADDVM/vJZ3ciIPVggqVbiU0wUF8g46JfNb3sEAQCLcBGAs/s1600/Parceria%2Bentre%2BSenac%2Be%2BABIH%2Bcapacita%2Bempresas%2Bno%2BRN.jpg


 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN DATA: 08.08.17 
 

Parceria entre Senac e ABIH-RN 

capacita empresas hoteleiras 

Objetivo do treinamento foi preparar profissionais com competências que 

lhes permitam atuar analisando informações contábeis e indicadores de 

performance 

Reprodução 
Parceria entre Senac e ABIH capacita empresas no RN 

Redação 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RN) e a Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do RN (ABIH-RN) firmaram parceria para 
capacitação de empresas do segmento hoteleiro. 

Ontem (7), ocorreu solenidade de entrega de certificado da primeira turma 
realizada. Ao todo, mais de 20 funcionários de 14 empresas foram 
beneficiados com o curso Aperfeiçoamento em Controles Gerenciais para 
Hotelaria. 

Desenvolvido especificamente para atender a demanda da ABIH-RN, o 
objetivo do treinamento foi preparar profissionais com competências que lhes 
permitam atuar analisando informações contábeis e indicadores de 
performance para acompanhar projeções de faturamento, reduzir perdas e 
aumentar o lucro em meios de hospedagem. 



 

Para o presidente da ABIH-RN, José Odécio Rodrigues Júnior, os resultados 
foram muito positivos. “Iremos expandir essa parceria e realizar outras 
capacitações, o que permitirá o aperfeiçoamento das atividades dos 
empreendimentos hoteleiros. Sabemos que a qualificação profissional se 
reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados”, afirmou. 

O diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, destacou que a Instituição 
conta com uma equipe multidisciplinar de especialistas, voltada para a criação 
de conteúdo. “Isso nos permite oferecer soluções integradas, como no caso 
desta parceria com a ABIH. O grande diferencial é a flexibilidade de 
apresentar ao cliente atendimento personalizado, propondo produtos 
customizados de acordo com cada perfil e necessidade da organização”, 
explicou. 

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte – 
ABIH RN é uma entidade civil sem fins lucrativos, que reúne as principais 
redes hoteleiras, resorts, hotéis, pousadas, apart-hotéis, albergues e meios de 
hospedagens de diferentes categorias com sede ou estabelecimento no Rio 
Grande do Norte. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/E-TURISMO DATA: 08.08.17 

Senac-RN faz capacitação na hotelaria 
potiguar 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RN) e a Associação Brasileira 

da Indústria de Hotéis do RN (ABIH-RN) firmaram parceria para capacitação de 

empresas do segmento hoteleiro. 

Ontem (7), como mostra a foto abaixo, foi realizada a solenidade de entrega de 

certificado da primeira turma. Ao todo, mais de 20 funcionários de 14 empresas foram 

beneficiados com o curso Aperfeiçoamento em Controles Gerenciais para Hotelaria. 

 

Desenvolvido especificamente para atender à demanda da ABIH-RN, o objetivo do 

treinamento foi preparar profissionais para atuar na análise de informações contábeis e 

indicadores de performance, acompanhar projeções de faturamento, reduzir perdas e 

aumentar o lucro em meios de hospedagem. 

Para o presidente da ABIH-RN, José Odécio, a parceria vai viabilizar outras 

capacitações, o que permitirá o aperfeiçoamento das atividades dos empreendimentos 

hoteleiros. “Sabemos que a qualificação profissional se reflete diretamente na qualidade 

dos serviços prestados”, observa Odécio. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/88194/senac-1


 

CONTINUAÇÃO: 

O diretor regional do Senac-RN, Fernando Virgílio, destaca que a Instituição conta com 

uma equipe multidisciplinar de especialistas, voltada para a criação de conteúdo. 

“Isso nos permite oferecer soluções integradas, como no caso desta parceria com a 

ABIH. O grande diferencial é a flexibilidade de apresentar ao cliente atendimento 

personalizado, propondo produtos customizados de acordo com cada perfil e 

necessidade da organização”, explica. 
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Saiba como fazer EAD de 
Design de Interiores e 
outras áreas 
A praticidade do ensino à distância (EAD) vem conquistando uma boa 
parcela de jovens adultos e veteranos interessados em entrar em um 
segmento profissional ou incorporar uma nova habilidade ao currículo. Um 
dos cursos mais em alta é o de Design de Interiores. O Senac RN abriu 
inscrições para o curso técnico nessa área e está com vagas disponíveis até 
dia 14 de agosto, próxima segunda-feira. 

Quem já é familiarizado com aulas digitais, já incorporadas no ensino 
convencional, ou participa de cursos não presenciais na empresa onde 
trabalha, não vai ver problema em se adptar. 

 

O Técnico em Design de Interiores está apto a elaborar, projetar e 
acompanhar a execução de projetos de interiores de espaços residenciais, 
comerciais, institucionais 

http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/2635
http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/2635
http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/2635
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O Técnico em Design de Interiores está apto a elaborar, projetar e 
acompanhar a execução de projetos de interiores de espaços residenciais, 
comerciais, institucionais, promocionais e em vendas especializadas. Pode 
atuar em escritórios de arquitetura, escritórios de design de interiores, 
estabelecimentos comerciais especializados em materiais e revestimentos ou 
móveis de decorações, com vínculo empregatício ou como prestador de 
serviços, individualmente ou integrando equipes multiprofissionais. 

O formato é de Videoaulas, que ficam disponíveis para serem acessadas de 
onde o aluno preferir, a qualquer momento. Semanalmente, há momentos de 
interação on-line diretamente com os tutores. 

 

O curso é formado por vídeoaulas, mas a aula inaugural é à noite, o que 
facilita muito para quem trabalha 

A aula inaugural desse curso ocorrerá no dia 30/08/2017, às 19h (horário de 
Brasília), no polo de efetivação da matrícula, por meio do Encontro 
Conectado, no qual os alunos se direcionam ao Polo para interagir 
virtualmente com o tutor, em tempo real, por meio de webconferência. 



 

CONTINUAÇÃO: 

 

É sempre bom destacar que o diploma de Técnico de Ensino Médio tem 
validade nacional e é assegurado àqueles que realizarem a conclusão do 
curso técnico do Senac, assim como do Ensino Médio. 

Outros cursos 

Nessa mesma leva de inscrições estão disponíveis outros cursos nas áreas 
de Guia de Turismo, Programação de Jogos Digitais, Meio Ambiente, Gestão, 
Comércio, entre outros. As vagas são disponíveis para os polos de Natal, 
Assú, Caicó e Mossoró.  Os cursos são reconhecidos pelo MEC (Ministério 
da Educação). 


