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Sesc abre inscrições para a Escola de 
Ensino Médio no Rio de Janeiro 
 

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, continua com vagas abertas para o 

processo seletivo 2019 da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM), sediada no Rio de 

Janeiro (RJ). As inscrições seguem até o dia 4 de maio pelo endereço 

eletrônico: www.escolasesc.com.br/inscricoes2019 

Os quatro alunos potiguares selecionados terão direito a bolsas integrais durante os 

três anos necessários à conclusão do Ensino Médio. A ESEM é uma escola referência 

no Brasil. As turmas têm no máximo 15 alunos e recebem todo o suporte acadêmico, 

com sólida formação em inglês, espanhol e tecnologia, atividades artísticas, culturais 

e esportivas, além de intercâmbio com escolas norte-americanas. Além dos quatro 

selecionados para este ano, outros 38 alunos potiguares já ingressaram na escola 

carioca, e neste ano, excepcionalmente cinco alunos garantiram sua vaga, com estreia 

de um estudantes de Macaíba. 

Processo Seletivo 

São ofertadas 164 vagas para todo o país. Para participar da seleção, é preciso ter 

finalizado o ensino fundamental – ou estar cursando o 9º ano – e ter nascido entre 1º 

de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2005. A previsão é de que os selecionados 

ingressem na ESEM ainda no primeiro semestre de 2019. 

O processo de admissão é formado por quatro etapas. A primeira consiste em uma 

prova objetiva, com 30 questões de múltipla escolha, envolvendo conhecimentos de 

português, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, além da prova de 

redação. No segundo momento serão analisados os critérios preferenciais definidos 

em edital. 

ESEM 

A Escola Sesc de Ensino Médio, projeto pioneiro na área de Educação, localizada na 

Barra da Tijuca, é uma escola-residência, inteiramente gratuita, que atende a alunos 

de todo o país. Inaugurada em 19 de fevereiro de 2008, com 176 alunos, hoje a 

unidade opera com capacidade plena: são 500 estudantes nas três séries do Ensino 

Médio, que moram nas vilas residenciais, junto com professores e gestores. 

As turmas têm no máximo 15 estudantes, com idades entre 13 e 18 anos. O projeto 

pedagógico se baseia na formação da cidadania e na articulação da área acadêmica e 

da educação profissional. O regime de horário integral possibilita a oferta de 

atividades educativas em salas de aula e extraclasse em diversos espaços externos e  
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internos, tais como: centro de liderança, teatro, laboratórios, oficinas, salas de artes, 

música e dança, biblioteca e complexo esportivo. 

O projeto arquitetônico é horizontal assinado pelo arquiteto Índio da Costa, que se 

desdobra num campus horizontal, facilitando a integração da comunidade escolar e a 

multidisciplinaridade. Especial atenção foi dedicada ao meio ambiente e ecologia, 

com a instalação de calhas para o aproveitamento das águas pluviais; os pisos dos 

corredores são feitos com plástico reciclado, os telhados das instalações receberam 

uma vegetação rasteira para amenizar a temperatura em seu interior, a coleta de lixo é 

seletiva e o esgoto sanitário totalmente tratado. O complexo arquitetônico tem 59 mil 

metros de área construída. 
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Sesc abre inscrições para a Escola de 

Ensino Médio no Rio de Janeiro 
 

 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, continua com vagas abertas 
para o processo seletivo 2019 da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM), 
sediada no Rio de Janeiro (RJ). As inscrições seguem até o dia 4 de maio 
pelo endereço eletrônico: 
 
www.escolasesc.com.br/inscricoes2019 
 

Os quatro alunos potiguares selecionados terão direito a bolsas integrais 
durante os três anos necessários à conclusão do Ensino Médio. A ESEM é 
uma escola referência no Brasil. As turmas têm no máximo 15 alunos e 
recebem todo o suporte acadêmico, com sólida formação em inglês, 
espanhol e tecnologia, atividades artísticas, culturais e esportivas, além de 
intercâmbio com escolas norte-americanas. 

Além dos quatro selecionados para este ano, outros 38 alunos potiguares já 
ingressaram na escola carioca, e neste ano, excepcionalmente cinco alunos 
garantiram sua vaga, com estreia de um estudantes de Macaíba. 

 
 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/04/Escola-Sesc.jpg
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Fecomércio/RN: Cidade de Pedro Avelino recebe 
unidade móvel Sesc Saúde Mulher 

 

Imagem: Ilustração 

 

A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher chega a Pedro Avelino, região 
Central do estado, distante 156,6 km de Natal. 
 
Mamografias, preventivos e orientações sobre saúde sexual feminina serão 
realizados gratuitamente pelo projeto do Serviço Social do Comércio do RN 
(Sesc/RN), instituição do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do RN (Fecomércio/RN).   
 
A cerimônia de instalação será no dia 25 de abril, próxima quarta-feira, às 
19h, na Praça Garibaldi Alves, onde a unidade permanecerá até o dia 11 de 
maio, cita informação postada pelo endereço virtual da Fecomércio/RN na 
internet. 
 
Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice 
compõem a equipe que atenderá as mulheres. 
 
A estrutura é equipada com consultório médico, sala de mamografia com 
mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa para 
orientações sobre saúde. 
 
A meta do projeto é realizar 640 exames, sendo destes 320 mamografias e 
320 preventivos (também conhecidos como Papanicolau), além de 525 ações 
educativas sobre saúde. 

https://3.bp.blogspot.com/-QzeHL-27onM/Wti7BJxmuMI/AAAAAAADXuw/BJml6pTQ16Qb9ML8X9hmyhI4RnCiEgivACLcBGAs/s1600/projeto.jpg
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Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio 
através dos agentes de saúde e também poderão ser feitos na própria 
unidade. Podem realizar o exame Papanicolau, conhecido também como 
preventivo, mulheres com idade entre 25 e 64 anos. 
 
Já a mamografia pode ser realizada por mulheres na faixa etária de 50 a 69 
anos. 
Os documentos necessários para o agendamento dos serviços são RG, CPF, 
cartão SUS e comprovante de residência. 
 
Os atendimentos já estão sendo agendados pelos agentes de saúde, e 
continuam após a instalação da unidade: às segundas-feiras, das 10h às 12h, 
e das 13h às 17h; de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
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Secretaria de Turismo promove cursos 
de capacitação no Agreste potiguar 

 
 

A Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do norte vai promover, a partir 
da próxima segunda-feira (23), uma série de capacitações voltadas para 
empresários e profissionais da área na região serrana do Agreste potiguar, mais 
especificamente nos municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte 
das Gameleiras. 

A ideia é viabilizar o roteiro de forma sustentável, com envolvimento da 
comunidade. Algumas conversas já foram realizadas nesse sentido e agora terá 
início a capacitação dos envolvidos, para que o turismo cumpra seu papel de 
gerar emprego e renda para a região. 

Os cursos serão realizados em parceria com o Senac/RN e ministrados por 
professores da instituição. Os temas são: Elaboração de Roteiros Turísticos, 
Técnicas de Guiamento em Geoturismo, Qualidade em Serviços Turísticos, Boas 
Práticas na Manipulação de Alimentos, Controles Gerenciais para Hotelaria, 
Turismo de Aventura e Inglês Básico. Todos são gratuitos. 
Quem tiver interesse em participar pode obter mais informações na solenidade 
de lançamento dos cursos, que acontece dia 23, no Ginásio Pepeuzão, em 
Passa e Fica. 
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Governo do RN promove cursos para 

capacitar turismo no Agreste potiguar 

 
A SETUR TEM TRABALHADO ROTEIRO TURÍSTICO PARA A REGIÃO SERRANA DO 
AGRESTE POTIGUAR, NOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA, SERRA DE SÃO BENTO E 

MONTE DAS GAMELEIRAS. 

 

A construção de um destino turístico não depende apenas da vocação natural ou 

mesmo de investimentos isolados. Por isso, a Secretaria de Estado do Turismo do RN 

tem trabalhado de forma planejada e sustentável a viabilização do roteiro turístico 

para a região serrana do Agreste potiguar, nos municípios de Passa e Fica, Serra de 

São Bento e Monte das Gameleiras. 

Após estudo que compreendeu mais de um ano, o projeto de Dinamização e 

Sustentabilidade Turística, promovido com recursos do Governo Cidadão por meio de 

empréstimo do Banco Mundial, avança à etapa de capacitações elaboradas a partir de 

um diagnóstico detalhado dos produtos e serviços turísticos desses destinos, com 

apontamento do mapa de carências que tem prejudicado o desenvolvimento do 

turismo na região. 



 

CONTINUAÇÃO 

“A região serrana do nosso Agreste tem inegável potencial turístico. Mas precisamos 

viabilizar esse roteiro de forma sustentável, com total envolvimento da comunidade 

para que o turismo cumpra seu fim que é a geração de emprego e renda. Para isso já 

realizamos encontros com empresários e produtores locais para montar estratégias de 

produção e distribuição dos produtos, e agora iniciamos as capacitações”, 

contextualizou o secretário estadual de Turismo, Manuel Gaspar. 

Serão ofertados os seguintes cursos: Elaboração de Roteiros Turísticos, Técnicas de 

Guiamento em Geoturismo, Qualidade em Serviços Turísticos, Boas Práticas na 

Manipulação de Alimentos, Controles Gerenciais para Hotelaria, Turismo de 

Aventura e Inglês Básico. Os Cursos serão realizados em parceria com o Senac/RN. A 

solenidade de lançamento dos Cursos ocorrerá na próxima segunda-feira (23) no 

Ginásio Pepeuzão, em Passa e Fica. 
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Governo do RN promove cursos para 

capacitar turismo no Agreste potiguar 

 

A construção de um destino turístico não depende apenas da vocação 

natural ou mesmo de investimentos isolados. Por isso, a Secretaria de 

Estado do Turismo do RN tem trabalhado de forma planejada e 

sustentável a viabilização do roteiro turístico para a região serrana do 

Agreste potiguar, nos municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e 

Monte das Gameleiras. 

Após estudo que compreendeu mais de um ano, o projeto de 

Dinamização e Sustentabilidade Turística, promovido com recursos do 

Governo Cidadão por meio de empréstimo do Banco Mundial, avança à 

etapa de capacitações elaboradas a partir de um diagnóstico detalhado 

dos produtos e serviços turísticos desses destinos, com apontamento 

do mapa de carências que tem prejudicado o desenvolvimento do 

turismo na região. 

http://wsantacruz.com.br/wp-content/uploads/2018/04/agreste-potiguar.jpg
http://wsantacruz.com.br/wp-content/uploads/2018/04/agreste-potiguar.jpg
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“A região serrana do nosso Agreste tem inegável potencial turístico. 

Mas precisamos viabilizar esse roteiro de forma sustentável, com total 

envolvimento da comunidade para que o turismo cumpra seu fim que é 

a geração de emprego e renda. Para isso já realizamos encontros com 

empresários e produtores locais para montar estratégias de produção e 

distribuição dos produtos, e agora iniciamos as capacitações”, 

contextualizou o secretário estadual de Turismo, Manuel Gaspar. 

Serão ofertados os seguintes cursos: Elaboração de Roteiros Turísticos, 

Técnicas de Guiamento em Geoturismo, Qualidade em Serviços 

Turísticos, Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Controles 

Gerenciais para Hotelaria, Turismo de Aventura e Inglês Básico. Os 

Cursos serão realizados em parceria com o Senac/RN. A solenidade de 

lançamento dos Cursos ocorrerá na próxima segunda-feira (23) no 

Ginásio Pepeuzão, em Passa e Fica. 

 
 
 

http://wsantacruz.com.br/governo-do-rn-promove-cursos-para-capacitar-turismo-no-agreste-potiguar/
http://wsantacruz.com.br/governo-do-rn-promove-cursos-para-capacitar-turismo-no-agreste-potiguar/
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Governo do RN promove cursos para capacitar 
turismo no Agreste potiguar 
 

 

 
 

A construção de um destino turístico não depende apenas da vocação natural ou 
mesmo de investimentos isolados. Por isso, 
a Secretaria de Estado do Turismo do RN tem trabalhado de forma planejada e 
sustentável a viabilização do roteiro turístico para a região serrana do Agreste 
potiguar, nos municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das 
Gameleiras. 
 
Após estudo que compreendeu mais de um ano, o projeto de Dinamização e 
Sustentabilidade Turística, promovido com recursos do Governo Cidadão por meio 
de empréstimo do Banco Mundial, avança à etapa de capacitações elaboradas a 
partir de um diagnóstico detalhado dos produtos e serviços turísticos desses 
destinos, com apontamento do mapa de carências que tem prejudicado o 
desenvolvimento do turismo na região. 
 
“A região serrana do nosso Agreste tem inegável potencial turístico. Mas precisamos 
viabilizar esse roteiro de forma sustentável, com total envolvimento da comunidade 
para que o turismo cumpra seu fim que é a geração de emprego e renda. Para isso 
já realizamos encontros com empresários e produtores locais para montar 
estratégias de produção e distribuição dos produtos, e agora iniciamos as 
capacitações”, contextualizou o secretário estadual de Turismo, Manuel Gaspar. 
 
Serão ofertados os seguintes cursos: Elaboração de Roteiros Turísticos, Técnicas 
de Guiamento em Geoturismo, Qualidade em Serviços Turísticos, Boas Práticas na 
Manipulação de Alimentos, Controles Gerenciais para Hotelaria, Turismo de 
Aventura e Inglês Básico. Os Cursos serão realizados em parceria com o Senac/RN. 
A solenidade de lançamento dos Cursos ocorrerá na próxima segunda-feira (23) no 
Ginásio Pepeuzão, em Passa e Fica. 
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Governo do RN promove cursos para 

capacitar turismo no Agreste potiguar 
Os Cursos serão realizados em parceria com o Senac/RN 

Por Redação 

 

 

A construção de um destino turístico não depende apenas da vocação natural ou 

mesmo de investimentos isolados. Por isso, a Secretaria de Estado do Turismo do RN 

tem trabalhado de forma planejada e sustentável a viabilização do roteiro turístico 

para a região serrana do Agreste potiguar, nos municípios de Passa e Fica, Serra de 

São Bento e Monte das Gameleiras. 

 Após estudo que compreendeu mais de um ano, o projeto de Dinamização e 

Sustentabilidade Turística, promovido com recursos do Governo Cidadão por meio de 

empréstimo do Banco Mundial, avança à etapa de capacitações elaboradas a partir de 

um diagnóstico detalhado dos produtos e serviços turísticos desses destinos, com 

apontamento do mapa de carências que tem prejudicado o desenvolvimento do 

turismo na região. 

 “A região serrana do nosso Agreste tem inegável potencial turístico. Mas precisamos 

viabilizar esse roteiro de forma sustentável, com total envolvimento da comunidade 

para que o turismo cumpra seu fim que é a geração de emprego e renda. Para isso já 

realizamos encontros com empresários e produtores locais para montar estratégias de 

produção e distribuição dos produtos, e agora iniciamos as capacitações”, 

contextualizou o secretário estadual de Turismo, Manuel Gaspar. 

 Serão ofertados os seguintes cursos: Elaboração de Roteiros Turísticos, Técnicas de 

Guiamento em Geoturismo, Qualidade em Serviços Turísticos, Boas Práticas na 

Manipulação de Alimentos, Controles Gerenciais para Hotelaria, Turismo de 

Aventura e Inglês Básico. Os Cursos serão realizados em parceria com o Senac/RN. A 

solenidade de lançamento dos Cursos ocorrerá na próxima segunda-feira (23) no 

Ginásio Pepeuzão, em Passa e Fica. 
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Região serrana do Agreste Potiguar 
recebe cursos de capacitação 

 

Pedra da Boca, ícone turístico da região 

A Secretaria de Turismo do RN promoverá capacitação na região serrana do 

Agreste potiguar, mais especificamente nos municípios de Passa e Fica, 

Serra de São Bento e Monte das Gameleiras. Após estudo que compreendeu 

mais de um ano, o projeto de Dinamização e Sustentabilidade Turística, 

promovido com recursos do Governo Cidadão por meio de empréstimo do 

Banco Mundial, parte para a etapa de cursos, elaborados a partir de um 

diagnóstico detalhado dos produtos e serviços turísticos desses destinos, 

com apontamento do mapa de carências que tem prejudicado o 

desenvolvimento do turismo na região. 

“A região serrana do nosso Agreste tem inegável potencial turístico. Mas 

precisamos viabilizar esse roteiro de forma sustentável, com total 

envolvimento da comunidade para que o turismo cumpra seu fim que é a 

geração de emprego e renda. Para isso já realizamos encontros com 

empresários e produtores locais para montar estratégias de produção e 

distribuição dos produtos, e agora iniciamos as capacitações”, contextualiza o 

secretário de Turismo do RN, Manuel Gaspar. 

Serão ofertados os seguintes cursos: Elaboração de Roteiros Turísticos, 

Técnicas de Guiamento em Geoturismo, Qualidade em Serviços Turísticos, 

Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Controles Gerenciais para 

Hotelaria, Turismo de Aventura e Inglês Básico. Os cursos serão realizados 

em parceria com o Senac/RN. A solenidade de lançamento será na próxima 

segunda-feira (23) no Ginásio Pepeuzão, em Passa e Fica. 
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Governo do RN Promove Cursos para 
Capacitar Turismo no Agreste Potiguar 

 
A construção de um destino turístico não depende apenas da vocação natural 

ou mesmo de investimentos isolados. Por isso, 

a Secretaria de Estado do Turismo do RN tem trabalhado de forma 

planejada e sustentável a viabilização do roteiro turístico para a região serrana 

do Agreste potiguar, nos municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e 

Monte das Gameleiras. 

 

Após estudo que compreendeu mais de um ano, o projeto de Dinamização e 

Sustentabilidade Turística, promovido com recursos do Governo Cidadão por 

meio de empréstimo do Banco Mundial, avança à etapa de capacitações 

elaboradas a partir de um diagnóstico detalhado dos produtos e serviços 

turísticos desses destinos, com apontamento do mapa de carências que tem 

prejudicado o desenvolvimento do turismo na região. 

 

“A região serrana do nosso Agreste tem inegável potencial turístico. Mas 

precisamos viabilizar esse roteiro de forma sustentável, com total 

envolvimento da comunidade para que o turismo cumpra seu fim que é a 

geração de emprego e renda. Para isso já realizamos encontros com 

empresários e produtores locais para montar estratégias de produção e 

distribuição dos produtos, e agora iniciamos as capacitações”, contextualizou 

o secretário estadual de Turismo, Manuel Gaspar. 

 

Serão ofertados os seguintes cursos: Elaboração de Roteiros Turísticos, 

Técnicas de Guiamento em Geoturismo, Qualidade em Serviços Turísticos, 

Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Controles Gerenciais para 

Hotelaria, Turismo de Aventura e Inglês Básico. Os Cursos serão realizados 

em parceria com o Senac/RN. A solenidade de lançamento dos Cursos 

ocorrerá na próxima segunda-feira (23) no Ginásio Pepeuzão, em Passa e Fica. 

http://www.robsonpiresxerife.com/wp-content/uploads/2018/04/bosta.jpg
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