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Inscrições abertas para colônia de 
férias do Sesc em Macaíba 

Atividades recreativas, esportivas, culturais e artísticas para tirar as 
crianças de casa nas férias. Inscrições até 29 de junho ou enquanto 
houver vaga 

 
Em Macaíba, as inscrições podem ser feitas até dia 29 de junho na central de relacionamento da 
unidade da cidade 

 

Redação 

Uma colônia de férias repleta de atividades lúdicas e esportivas voltadas a 
crianças de quatro a 12 anos de idade. É esse o intuito do Brincando nas 
Férias, projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 
RN), instituição do Sistema Fecomércio. Em Macaíba, as inscrições podem ser 
feitas até dia 29 de junho na central de relacionamento da unidade da cidade, 
e a programação acontece de 2 a 6 de julho. 

Gincanas, oficinas, contação de histórias, cinema, brincadeiras populares e 
passeio fazem parte da programação. Para oferecer às crianças atividades 
lúdicas que promovem aprendizados durante o período de férias, o Sesc tem o 
cuidado de unir uma equipe multidisciplinar para acompanhar os pequenos. 

Os valores são diferenciados para cada categoria de associado Sesc: R$ 35 
(dependente de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo); R$ 50 
(dependente de conveniado); e R$ 70 (público em geral). A taxa inclui 
camiseta, boné, lanche, passeio e todas as atividades lúdico-esportivas. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

O Brincando nas Férias também vai acontecer nas unidades Sesc de 
Mossoró (25 a 29 de junho) e Zona Norte, em Natal (24 a 29 de junho). Em 
dezembro, o projeto desenvolverá ainda atividades em Caicó e Potilândia. 
Além disso, o Sesc Caicó está com uma programação de férias voltada a jovens 
de 12 a 17 anos ainda em julho deste ano com o projeto Desafio Jovem, cujas 
inscrições já estão abertas. 

Serviço: 

O quê? Sesc realiza colônia de férias para crianças em Macaíba 
Inscrições? Central de relacionamento do Sesc Macaíba até 29/06 (ou 
enquanto houver vaga) 
Onde, quando e quanto? 
Sesc Macaíba – 2 a 6 de julho (segunda-feira) | A partir das 7h | R$ 35 
(dependente de trab. do com.), R$ 50 (dependente de conveniado) e R$ 70 
(público em geral) 
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Inscrições abertas para colônia de férias do 

Sesc em Macaíba 

 
ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS PARA TIRAR AS 
CRIANÇAS DE CASA NAS FÉRIAS. 

 

Uma colônia de férias repleta de atividades lúdicas e esportivas voltadas a crianças de 

quatro a 12 anos de idade. É esse o intuito do Brincando nas Férias, projeto do 

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

Sistema Fecomércio. Em Macaíba, as inscrições podem ser feitas até dia 29 de junho 

na central de relacionamento da unidade da cidade, e a programação acontece de 2 a 6 

de julho. 

Gincanas, oficinas, contação de histórias, cinema, brincadeiras populares e passeio 

fazem parte da programação. Para oferecer às crianças atividades lúdicas que 

promovem aprendizados durante o período de férias, o Sesc tem o cuidado de unir 

uma equipe multidisciplinar para acompanhar os pequenos. 

Os valores são diferenciados para cada categoria de associado Sesc: R$ 35 

(dependente de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo); R$ 50 

(dependente de conveniado); e R$ 70 (público em geral). A taxa inclui camiseta, 

boné, lanche, passeio e todas as atividades lúdico-esportivas. 



 

CONTINUAÇÃO 

O Brincando nas Férias também vai acontecer nas unidades Sesc de Mossoró (25 a 29 

de junho) e Zona Norte, em Natal (24 a 29 de junho). Em dezembro, o projeto 

desenvolverá ainda atividades em Caicó e Potilândia. Além disso, o Sesc Caicó está 

com uma programação de férias voltada a jovens de 12 a 17 anos ainda em julho deste 

ano com o projeto Desafio Jovem, cujas inscrições já estão abertas. 

Serviço: 

O quê? Sesc realiza colônia de férias para crianças em Macaíba 

Inscrições? Central de relacionamento do Sesc Macaíba até 29/06 (ou enquanto 

houver vaga) 

Onde, quando e quanto? 
Sesc Macaíba – 2 a 6 de julho (segunda-feira) | A partir das 7h | R$ 35 (dependente 

de trab. do com.), R$ 50 (dependente de conveniado) e R$ 70 (público em geral) 
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Inscrições abertas para colônia 
de férias do Sesc em Macaíba 

 
Foto: Divulgação 
 

Uma colônia de férias repleta de atividades lúdicas e esportivas voltadas a crianças 
de quatro a 12 anos de idade. É esse o intuito do Brincando nas Férias, projeto do 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do 
Sistema Fecomércio. Em Macaíba, as inscrições podem ser feitas até dia 29 de 
junho na central de relacionamento da unidade da cidade, e a programação 
acontece de 2 a 6 de julho. 

Gincanas, oficinas, contação de histórias, cinema, brincadeiras populares e passeio 
fazem parte da programação. Para oferecer às crianças atividades lúdicas que 
promovem aprendizados durante o período de férias, o Sesc tem o cuidado de unir 
uma equipe multidisciplinar para acompanhar os pequenos. 

Os valores são diferenciados para cada categoria de associado Sesc: R$ 35 
(dependente de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo); R$ 50 
(dependente de conveniado); e R$ 70 (público em geral). A taxa inclui camiseta, 
boné, lanche, passeio e todas as atividades lúdico-esportivas. 

O Brincando nas Férias também vai acontecer nas unidades Sesc de Mossoró (25 a 
29 de junho) e Zona Norte, em Natal (24 a 29 de junho). Em dezembro, o projeto 
desenvolverá ainda atividades em Caicó e Potilândia. Além disso, o Sesc Caicó está 
com uma programação de férias voltada a jovens de 12 a 17 anos ainda em julho 
deste ano com o projeto Desafio Jovem, cujas inscrições já estão abertas. 
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SENAC 
VEÍCULO: PORTAL NO AR   DATA: 21.06.18 

Senac reúne 120 profissionais de beleza 

e estética em evento de capacitação 
Programação trouxe diversas palestras, workshops e demonstrações de produtos 

Por Redação 

 

O 1° Encontro de Beleza e Estética do Senac RN, realizado na última segunda-feira (18), reuniu 

120 profissionais dos segmentos em Natal. A programação trouxe diversas palestras, workshops e 

demonstrações de produtos de diversas marcas. 

A diretora de Educação Profissional da Instituição, Lucinete Araújo, explica que o objetivo do 

evento foi atualizar conhecimento dos profissionais e aproximá-los do portfólio do Senac, que 

conta com mais de 30 opções de cursos nas áreas de Beleza e Estética. 

Para a esteticista Glauce Glayber, o evento superou as expectativas. “Estou tendo a oportunidade 

de adquirir conhecimentos que não tive quando cursei minha graduação. A programação estava 

muito diversificada e com uma excelente qualidade”, afirmou. 

Estudante da área, Wiltemberg Ribeiro, falou sobre os palestrantes: “participei de alguns cursos 

pela manhã, na área da Beleza, já que também sou cabelereiro, e pude constatar o alto nível de 

conhecimento dos palestrantes. Foi muito proveitoso”, disse. 

Presente no Rio Grande do Norte há mais de 70 anos, o Senac é referência em capacitação 

profissional nos segmentos de Beleza e Estética. Atualmente, ministra cursos desses segmentos 

nos municípios de Natal, Macaíba, Assú, Mossoró e Caicó. 
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Senac reúne 120 profissionais de beleza e 
estética em evento de capacitação 
 

 
O 1° Encontro de Beleza e Estética do Senac RN, realizado na última 
segunda-feira (18), reuniu 120 profissionais dos segmentos em Natal. A 
programação trouxe diversas palestras, workshops e demonstrações de 
produtos de diversas marcas. 
 
A diretora de Educação Profissional da Instituição, Lucinete Araújo, explica 
que o objetivo do evento foi atualizar conhecimento dos profissionais e 
aproximá-los do portfólio do Senac, que conta com mais de 30 opções de 
cursos nas áreas de Beleza e Estética.  
 
Para a esteticista Glauce Glayber, o evento superou as expectativas. “Estou 
tendo a oportunidade de adquirir conhecimentos que não tive quando cursei 
minha graduação. A programação estava muito diversificada e com uma 
excelente qualidade”, afirmou. 
 
Estudante da área, Wiltemberg Ribeiro, falou sobre os palestrantes: 
“participei de alguns cursos pela manhã, na área da Beleza, já que também 
sou cabelereiro, e pude constatar o alto nível de conhecimento dos 
palestrantes. Foi muito proveitoso”, disse. 
 
Presente no Rio Grande do Norte há mais de 70 anos, o Senac é referência 
em capacitação profissional nos segmentos de Beleza e Estética. 
Atualmente, ministra cursos desses segmentos nos municípios de Natal, 
Macaíba, Assú, Mossoró e Caicó. 
 
 
Fecomércio RN 
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