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A programação do curso inclui temas como aspectos emocionais da gestação, pré-natal, tipos de parto 

e anestesias obstétricas. 

Sesc abre inscrições de curso para 
gestantes em Natal e Caicó 
O Serviço Social do Comércio (Sesc) está com inscrições abertas no curso para gestantes em Natal 

e Caicó. Na capital do Estado, as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto, com aulas dos 

dias 04 a 06 de setembro. Valor do curso R$ 15 (para comerciária e dependente) e R$ 30 

(conveniado e usuário). 

Em Caicó, até o próximo dia 11, ambas nas Centrais de Relacionamento das respectivas unidades. 

O número de vagas é limitado. As aulas acontecem de 14 a 17 de agosto. 

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 de saúde, 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. 
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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.  
 
As palestras serão ministradas por profissionais da área de saúde, 
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. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-js0v0Bbkm80/WYxelVw4GnI/AAAAAAABjok/cxrU9J7s9to2gQwcQtCUqu3Pce6MFUPGACLcBGAs/s1600/mulher-gravida-que-toca-em-sua-barriga_1163-1011-484x363.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-js0v0Bbkm80/WYxelVw4GnI/AAAAAAABjok/cxrU9J7s9to2gQwcQtCUqu3Pce6MFUPGACLcBGAs/s1600/mulher-gravida-que-toca-em-sua-barriga_1163-1011-484x363.jpg
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Serviço: 
O quê? Sesc realiza curso para gestantes em Natal e Caicó 
 
Inscrições? 
Caicó: até dia 11/08 | Central de Relacionamento Sesc Caicó. (84) 3421-
2337. 
Realização do curso: 14 a 17/08 
 
Natal: até o dia 31/08 | Central de Relacionamento Sesc Cidade Alta. (84) 
3133-0360. 
Realização do curso: 04 a 06/09 
Valor do curso (Natal e Caicó): R$ 15 (comerciário e dependente) e R$ 30 
(conveniado e usuário) 
 
Mais informações sobre o curso para gestantes e da arrecadação no 
Agosto Dourado estão disponíveis em: www.sescrn.com.br 
 
Fecomércio RN 
 
 

http://www.sescrn.com.br/
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Sesc abre inscrições de curso 

para gestantes em Natal e Caicó 
Em Natal, as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto, 

Por Redação 

 

 

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 de saúde, 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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Serviço: 
O quê? Sesc realiza curso para gestantes em Natal e Caicó 

 

Inscrições? 
Caicó: até dia 11/08 | Central de Relacionamento Sesc Caicó. (84) 3421-2337. 

Realização do curso: 14 a 17/08 
Natal: até o dia 31/08 | Central de Relacionamento Sesc Cidade Alta. (84) 3133-0360. 

Realização do curso: 04 a 06/09 
Valor do curso (Natal e Caicó): R$ 15 (comerciário e dependente) e R$ 30 (conveniado e usuário) 
Mais informações sobre o curso para gestantes e da arrecadação no Agosto Dourado estão 

disponíveis em: www.sescrn.com.br 
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OFICINAS SOBRE 

DRAMATURGIA DO PALHAÇO 

OCORREM SEMANA QUE VEM 

EM CAICÓ 

 
Os interessados de Caicó podem se inscrever até essa sexta-feira (11) para a oficina A 

Dramaturgia do Palhaço: das entradas clássicas aos números contemporâneos, 

ministrada por Caco Mattos e promovida pelo Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. A capacitação é 

gratuita e integra o projeto Sesc Dramaturgias, e acontecerá 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  



 

CONTINUAÇÃO: 

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 
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