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Sesc é parceiro do Pan-Americano de 

Basquete Master 
Competição internacional conta com 175 equipes do continente americano 

Por Redação 

 

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

Fecomércio, será parceiro do X Panamerican Maxibasketball Championship. O campeonato 

acontece em Natal e é uma competição internacional que conta com 175 equipes do continente 

americano, dividida em 18 categorias. 

O Sesc fornecerá seu ginásio do Sesc Cidade Alta para sediar diversos jogos da categoria 

Feminino, além de refeições a alguns integrantes da competição. 

O evento esportivo reúne mais de 2.000 atletas, com presença confirmada de grandes estrelas, 

dentre elas, campeões mundiais. 

Por se tratar de uma competição Master, é tradição as famílias acompanharem os atletas nas 

viagens, pelo que se estima receber cerca de 1.000 pessoas a mais – entre acompanhantes, árbitros, 

pessoal da FIMBA e imprensa. 

A abertura oficial da competição aconteceu no sábado (16), no ginásio da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), às 19h. A entrada é gratuita. As competições vão até dia 23 de 
junho. 
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As partidas começam nesta segunda-feira (18) e ocorrem simultaneamente, sempre a partir das 9h, 

no Colégio Nossa Senhora das Neves, no ginásio do DED, no Colégio Marista, no Complexo 

Educacional Contemporâneo, no Palácio dos Esportes, no Sesi Clube, no IFRN Campus Central, 

no Sesc Cidade Alta, no Unifacex Campus Imaculada Conceição, no Colégio Auxiliadora, na 

Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e na UFRN. 

Além do Brasil, participam do torneio delegações dos seguintes países: Estados Unidos, 

Colômbia, Argentina, Chile, México, Venezuela, Uruguai, Equador, Porto Rico, Peru e Guadalupe 

da República Francesa. Ao todo, são 174 equipes com atletas amadores e profissionais entre 35 e 

75 anos de idade. 

O Campeonato Pan-Americano de Basquete Master 2018 é organizado pela Federação 

Internacional de Basquete Master e pela Federação Brasileira de Basquetebol Master. 
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 Panamericano de Basquete Master toma conta dos ginásios de 

Natal. 

 
Marco Polo Veras 

Natal está sediando desde a última sexta (15), o Pan Americano de Basquete 

Master 2018. Mais de 1.400 atletas amadores e profissionais, masculino e 

feminino, a partir dos 35 anos estão distribuídos em 174 equipes que brigam pelo 

título de cada uma das 14 categorias em disputa no torneio. 

  

Os jogos ocorrem no Colégio Nossa Senhora das Neves, no ginásio Marcelo 

Carvalho (DED), no Colégio Marista, no Complexo Educacional Contemporâneo, 

no Palácio dos Esportes, no Sesi Clube, no IFRN Campus Central, no SESC Cidade 

Alta, no Unifacex Campus Imaculada Conceição, no Instituto Maria Auxiliadora, 

na AABB e na UFRN, sempre começando às 09h e se estendo durante todo o dia. 

As finais serão no sábado (23) e a entrada é gratuita. 

  

Para o ala/pivô da seleção brasileira B 45+, José Luiz Leiros, 48 anos, o Pan 

Americano Master vai muito além da competição esportiva. “O fortalecimento do 

basquete master está trazendo a volta das bases. Estamos fazendo com que as 

crianças e adolescentes despertem novamente o desejo pelo basquete”, enfatizou 

o atleta. 

  

O campeonato também tem o seu cunho social. Alunos de uma escola da rede 

pública irão participar de uma oficina de basquete promovida por jogadores do 

time dos EUA, entre outras iniciativas realizadas por atletas e equipes. 

  

O torneio é promovido pela Federação Internacional de Basquete Máster, pela 

Federação Brasileira de Basquetebol Máster e tem o apoio da Prefeitura Municipal 

do Natal. A tabela de jogos está disponível nohttp://fimbanatal.nbn23.com/pt/ . 

 

http://fimbanatal.nbn23.com/pt/
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Sesc é parceiro do X Panamerican 
Maxibasketball Championship 
 

 
 
O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), integrante 
do Sistema Fecomércio, será parceiro do X Panamerican Maxibasketball 
Championship. O campeonato acontecerá em Natal e é uma competição 
internacional que conta com 175 equipes do continente americano, dividida 
em 18 categorias. 
 
O Sesc fornecerá seu ginásio do Sesc Cidade Alta para sediar diversos jogos 
da categoria Feminino, além de refeições a alguns integrantes da 
competição.  
 
O evento esportivo reúne mais de 2.000 atletas, com presença confirmada de 
grandes estrelas, dentre elas, campeões mundiais. 
 
Por se tratar de uma competição Master, é tradição as famílias 
acompanharem os atletas nas viagens, pelo que se estima receber cerca de 
1.000 pessoas a mais – entre acompanhantes, árbitros, pessoal da FIMBA e 
imprensa. 
 
A abertura oficial da competição acontece no sábado (16/06), no ginásio da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), às 19h. A entrada é 
gratuita. As competições vão até dia 23 de junho. 
 
As partidas começam na próxima segunda-feira (18) e ocorrem 
simultaneamente, sempre a partir das 9h, no Colégio Nossa Senhora das 
Neves, no ginásio do DED, no Colégio Marista, no Complexo Educacional 
Contemporâneo, no Palácio dos Esportes, no Sesi Clube, no IFRN Campus  

https://3.bp.blogspot.com/-vU9cSAgkG7Q/Wyfs9UnCnwI/AAAAAAAB7A8/9XgLSFUUvQg1avohXvaJmugFIKv9uNk-wCLcBGAs/s1600/basquete-484x363.jpg
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Central, no Sesc Cidade Alta, no Unifacex Campus Imaculada Conceição, no 
Colégio Auxiliadora, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e na 
UFRN. 
 
Para visualizar as competições realizadas no Sesc Cidade Alta, clique aqui. 
 
Além do Brasil, participam do torneio delegações dos seguintes países: 
Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Chile, México, Venezuela, Uruguai, 
Equador, Porto Rico, Peru e Guadalupe da República Francesa. Ao todo, são 
174 equipes com atletas amadores e profissionais entre 35 e 75 anos de 
idade. 
 
O Campeonato Pan-Americano de Basquete Master 2018 é organizado pela 
Federação Internacional de Basquete Master e pela Federação Brasileira de 
Basquetebol Master. 
 
Para mais informações, acesse o site do evento. 

 
 
 

http://www.sescrn.com.br/_ups/files/files/TABELA%20DE%20JOGOS%20DE%20BASKETE%20FINALIZADO.pdf
http://fimbanatal.nbn23.com/pt/
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Lideranças empresariais do RN 

vão participar de encontro na 

Alemanha 
EEBA deve reunir cerca de 600 empresários de Brasil e Alemanha 

Por Redação 

 

 

O 36º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA) ocorrerá na próxima semana – segunda (25) 

e terça-feira (26) — com a participação de lideranças empresariais do Rio Grande do Norte. Esta 

edição do EEBA, que reúne autoridades governamentais e empresários para discutir a ampliação 

de investimentos e novas formas de cooperação, será na cidade alemã de Colônia. Em 2019, o 

Encontro será em Natal. 

“Na próxima semana, em Colônia, com outros empreendedores e autoridades, esperamos ouvir a 

confirmação do evento que será, para o Nordeste e, em especial, para o Rio Grande do Norte, um 

marco relevante nas relações comerciais internacionais”, destacou o presidente do Sistema 

FIERN, Amaro Sales de Araújo. 

O EEBA é uma realização da Confederação Nacional da Indústria (CNI), da Federação das 

Indústrias Alemãs (BDI), com o apoio da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 

(AHK). Trata-se de um evento anual, alternadamente no Brasil e na Alemanha, com o objetivo de  
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fortalecer as relações bilaterais e aprofundar a parceria estratégica. No ano passado, foi realizado 

em Porto Alegre-RS. 

Na edição deste ano, o EEBA deve reunir cerca de 600 empresários dos dois países interessados 

em estreitar relações, fechar parcerias, fazer intercâmbios de tecnologias e efetivar negócios. 

Palestras, seminários, visitas técnicas e encontros de negócios integram a programação do 

Encontro. 

Um dia antes do EEAB, no domingo (24), será realizado o Prêmio Personalidade Brasil-

Alemanha, organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK). 

O Rio Grande do Norte será, em 2019, sede do Encontro Econômico Brasil-Alemanha. O 

presidente do Sistema FIERN destaca que a participação no Encontro e a realização da edição do 

próximo ano em Natal estão coerentes com uma das estratégias apresentadas no Projeto Mais RN, 

que faz um diagnóstico e linhas de atuação para o planejamento do Rio Grande do Norte até 2035. 

“Na Alemanha, a FIERN, juntamente com as demais instituições representativas dos 

empreendedores potiguares – FECOMERCIO, FETRONOR, FAERN – como também o SEBRAE 

e os poderes públicos, nos diferentes níveis de governo, vamos apresentar as potencialidades do 

Rio Grande do Norte e tentar atrair, para o evento de 2019, investidores, instituições e outros 

interessados em investimentos em nosso estado e na região Nordeste”, acrescentou. 
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