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Presidente em exercício da Fecomércio RN visita obras do Sesc 

Rio Branco e Senac barreira Roxa 
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Luiz Lacerda estava acompanhado de um grupo de Conselheiros do Sesc e do Senac, 

além de diretores executivos do Sistema 

O presidente em exercício da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, fez uma visita na tarde 

desta segunda-feira, 6 de agosto, às obras de dois grandes empreendimentos do 

Sistema que estão em fase de conclusão e com previsão de inauguração até o final 

deste ano: o Restaurante Sesc Rio Branco e o Hotel Escola Senac Barreira Roxa. 

Lacerda estava acompanhado de um grupo de Conselheiros do Sesc e do Senac, além 

de diretores executivos das três casas. 

“O nosso objetivo com estas visitas de hoje é mostrar a vocês, membros dos 

Conselhos do Sesc e do Senac, como é que estão sendo investidos os recursos dos 

quais prestamos contas mensalmente em nossas reuniões. Aqui vocês podem conferir 

de bem perto a qualidade do material, o andamento das obras”, frisou o presidente em 

exercício da Fecomércio RN, Luiz Lacerda. 

O Restaurante Sesc Rio Branco passa por uma grande reforma e ampliação desde o 

final do primeiro semestre de 2017. A unidade está recebendo investimentos da ordem 

de R$ 14 milhões, entre obras e equipamentos, e terá uma estrutura mais moderna e 

confortável para atender aos comerciários e público em geral. 

A área de mais de 3 mil m2 sediará uma nova biblioteca, nova Central de 

Relacionamento, novo refeitório e um novo espaço para a realização de eventos. O 

novo restaurante será climatizado e acomodará até 400 pessoas por vez, atendendo à 

demanda das unidades de Natal e Grande Natal, tudo isso com a qualidade das 

refeições servidas no já reconhecido padrão Sesc. A capacidade de produção será de 

mil refeições por dia. 

Já a obra do Hotel Escola Senac Barreira Roxa está orçada em cerca de R$ 27 

milhões, entre obras e equipamentos. A reforma do hotel e da escola contempla a  
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modernização da estrutura e construção de novos espaços, como adega, bares, espaço 

kids, café, salão de jogos e academia de ginástica. Além disso, todas as 52 suítes, a 

área de lazer e o centro de eventos serão inteiramente reformados e ganharão novos 

equipamentos e mobiliário. 

O empreendimento atende todos os critérios e recomendações quanto à acessibilidade, 

sustentabilidade e redução do impacto sobre o meio ambiente. Haverá, por exemplo, o 

reaproveitamento da água da chuva em usos nos quais não se exige potabilidade; bem 

como acesso de portadores de deficiências aos ambientes por meio de piso podotátil e 

sinalização específica. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 06.08.18 

Fecomércio pede agilidade na retomada 

dos serviços do BB em Macaíba 
Agência do banco na cidade está desativada desde o dia 12 de julho 

Por Redação 

 

O presidente em exercício da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, liderou na manhã desta segunda-feira 

(6) uma comitiva de representantes do comércio de Macaíba (Região Metropolitana de Natal) que, 

acompanhados do prefeito da cidade, Fernando Cunha, e do deputado federal Rogério Marinho, 

estiveram com o superintendente do Banco do Brasil no RN, Ronaldo Alves de Oliveira. 

A comitiva foi pedir detalhes e prazos para a retomada das atividades da agência do banco na 

cidade, que está desativada desde o dia 12 de julho, quando foi alvo de brandidos que explodiram 

os caixas eletrônicos e danificaram a estrutura da unidade. 

“Sem a agência, toda a população de Macaíba se vê prejudicada e o comércio ainda mais porque 

as transações das lojas precisam ser todas feitas em Natal ou São Gonçalo. Temos notícias de que 

até a feira livre tem faturado menos pela falta da opção desta agência. Entendemos o problema 

mas vimos pedir o compromisso de celeridade por parte do banco”, afirma Lacerda. 

De acordo com o superintendente, a retomada do funcionamento dos caixas eletrônicos está mais 

agilizada e deve acontecer até a próxima semana. Já a retomada do funcionamento normal da 

agência ainda não tem prazo estimado para ocorrer, mas não acontece antes do início de outubro. 

“Estamos agilizando o que podemos para retomar o atendimento mesmo que parcialmente. No 

entanto há diversas questões de segurança envolvidas na obra de recuperação da agência. Fazemos 

isso porque temos plena consciência dos impactos que a interrupção do funcionamento da agência 

traz para toda a sociedade”, afirmou ele. 
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Presidente em exercício da Fecomércio pede agilidade na 

retomada dos serviços do BB em Macaíba 
A comitiva foi pedir detalhes e prazos para a retomada das atividades da 

agência do banco na cidade, que está desativada desde o dia 12 de julho, 

quando foi alvo de brandidos 

O presidente em exercício da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, liderou na manhã desta segunda-feira, 6, 
uma comitiva de representantes do comércio de Macaíba (região Metropolitana de Natal) que, 
acompanhados do prefeito da cidade, Fernando Cunha, e do deputado federal Rogério Marinho, 
estiveram com o superintendente do Banco do Brasil no RN, Ronaldo Alves de Oliveira. 

  

A comitiva foi pedir detalhes e prazos para a retomada das atividades da agência do banco na cidade, 
que está desativada desde o dia 12 de julho, quando foi alvo de brandidos que explodiram os caixas 
eletrônicos e danificaram a estrutura da unidade. 

  

"Sem a agência, toda a população de Macaíba se vê prejudicada e o comércio ainda mais porque as 
transações das lojas precisam ser todas feitas em Natal ou São Gonçalo. Temos notícias de que até a 
feira livre tem faturado menos pela falta da opção desta agência. Entendemos o problema mas vimos 
pedir o compromisso de celeridade por parte do banco", afirma Lacerda. 

  

De acordo com o superintendente, a retomada do funcionamento dos caixas eletrônicos está mais 
agilizada e deve acontecer até a próxima semana. Já a retomada do funcionamento normal da agência 
ainda não tem prazo estimado para ocorrer, mas não acontece antes do início de outubro. "Estamos 
agilizando o que podemos para retomar o atendimento mesmo que parcialmente. No entanto há 
diversas questões de segurança envolvidas na obra de recuperação da agência. Fazemos isso porque 
temos plena consciência dos impactos que a interrupção do funcionamento da agência traz para toda a 
sociedade", afirmou ele. 
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Entidade cobra reabertura de banco em cidade do RN que teve agência 
explodida 
Crédito da foto: FECOMÉRCIO 

RN

Reunião na manhã desta segunda tratou sobre benefício para economia de Macaíba 

O presidente em exercício da Federação de Comércio do Rio Grande do Norte 

(Fecomércio RN), Luiz Lacerda, liderou na manhã desta segunda-feira (06), uma 

comitiva de representantes do comércio de Macaíba (região Metropolitana de Natal) que, 

acompanhados do prefeito da cidade, Fernando Cunha, e do deputado federal, Rogério 

Marinho, estiveram com o superintendente do Banco do Brasil no estado, Ronaldo Alves 
de Oliveira. 

A comitiva foi pedir detalhes e prazos para a retomada das atividades da agência do 

banco na cidade, que está desativada desde o dia 12 de julho, quando foi alvo de 
brandidos que explodiram os caixas eletrônicos e danificaram a estrutura da unidade. 

“Sem a agência, toda a população de Macaíba se vê prejudicada e o comércio ainda mais 

porque as transações das lojas precisam ser todas feitas em Natal ou São Gonçalo. Temos 

notícias de que até a feira livre tem faturado menos pela falta da opção desta agência. 

Entendemos o problema mas vimos pedir o compromisso de celeridade por parte do 
banco”, afirma Lacerda. 

De acordo com o superintendente, a retomada do funcionamento dos caixas eletrônicos 

está mais agilizada e deve acontecer até a próxima semana. Já a retomada do 

funcionamento normal da agência ainda não tem prazo estimado para ocorrer, mas não 

acontece antes do início de outubro. “Estamos agilizando o que podemos para retomar o 

atendimento mesmo que parcialmente. No entanto há diversas questões de segurança 

envolvidas na obra de recuperação da agência. Fazemos isso porque temos plena 

consciência dos impactos que a interrupção do funcionamento da agência traz para toda a 
sociedade”, afirmou ele. 

Assessoria Fecomércio RN. 
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Reabertura da agência do Banco do Brasil de Macaíba é 

discutida em reunião 

 

O deputado federal Rogério Marinho esteve na manhã desta segunda-feira (06) em 

reunião com a superintendência do Banco do Brasil no Estado. Em pauta a reabertura 

da agência de Macaíba. Também estiveram presentes no encontro o prefeito da 

cidade, Fernando Cunha, o presidente em exercício da Fecomércio-RN, Luiz Lacerda, 

o presidente da Câmara Municipal, Gelson Lima, o secretário Sérgio Cunha, além de 

representantes da CDL e da classe produtiva local. 
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Pres. da Fecomércio pede agilidade 
na retomada dos serviços do BB em 
Macaíba 

Foto: Fecomércio 

O presidente em exercício da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, liderou na 
manhã desta segunda-feira, 6, uma comitiva de representantes do comércio 
de Macaíba (região Metropolitana de Natal) que, acompanhados do prefeito 
da cidade, Fernando Cunha, e do deputado federal Rogério Marinho, 
estiveram com o superintendente do Banco do Brasil no RN, Ronaldo Alves 
de Oliveira. 

A comitiva foi pedir detalhes e prazos para a retomada das atividades da 
agência do banco na cidade, que está desativada desde o dia 12 de julho, 
quando foi alvo de brandidos que explodiram os caixas eletrônicos e 
danificaram a estrutura da unidade. 

“Sem a agência, toda a população de Macaíba se vê prejudicada e o 
comércio ainda mais porque as transações das lojas precisam ser todas 
feitas em Natal ou São Gonçalo. Temos notícias de que até a feira livre tem 
faturado menos pela falta da opção desta agência. Entendemos o problema 
mas vimos pedir o compromisso de celeridade por parte do banco”, afirma 
Lacerda. 
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De acordo com o superintendente, a retomada do funcionamento dos caixas 
eletrônicos está mais agilizada e deve acontecer até a próxima semana. Já a 
retomada do funcionamento normal da agência ainda não tem prazo 
estimado para ocorrer, mas não acontece antes do início de outubro. 
“Estamos agilizando o que podemos para retomar o atendimento mesmo que 
parcialmente. No entanto há diversas questões de segurança envolvidas na 
obra de recuperação da agência. Fazemos isso porque temos plena 
consciência dos impactos que a interrupção do funcionamento da agência 
traz para toda a sociedade”, afirmou ele. 

Fonte: Fecomércio 
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VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 06.08.18 
 

Sesc Saúde Mulher estaciona em Santa Cruz 
 
Por Robson Pires, em 

Notas 
 

 
As mulheres de Santa Cruz, cidade distante 122 km de Natal, terão acesso a exames 
gratuitos. A unidade móvel Sesc Saúde Mulher estaciona no 5º município só este ano 
para oferecer mamografias, preventivos e orientações, com solenidade de instalação 
marcada para dia 15/8, às 19h. O projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, permanecerá até dia 28/9. 
A meta do projeto é realizar 1.920 exames, sendo 960 mamografias e 960 preventivos 
(também conhecidos como Papanicolau), além de 1.050 orientações sobre saúde 
feminina. Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice 
compõem a equipe que assistirá às mulheres. A estrutura é equipada com consultório 
ginecológico, sala de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento 
e área externa para orientações sobre saúde. 
Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio por meio dos 
agentes de saúde, e poderão ser feitos na própria unidade após a solenidade de 
instalação. Podem fazer o exame Papanicolau 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. O horário de funcionamento da unidade é 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. 
O próximo destino da Sesc Saúde Mulher será Natal, onde participará da programação 
do Sesc alusiva ao Outubro Rosa a partir de 1º de outubro. A unidade ficará estacionada 
no Partage Norte Shopping. 
Sobre o projeto 
O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, a unidade móvel Sesc Saúde Mulher, à 
época um projeto piloto. Desde então, já foram realizadas mais de 16 mil mamografias e 
21 mil preventivos, além de 128 mil ações de educação em saúde. 
Das mais de 45 mil mulheres atendidas, foram detectadas alterações em 762 delas a 
partir dos exames ofertados pelo projeto, sendo encaminhadas ao serviço público de 
saúde para dar continuidade ao tratamento. 

 
 

http://www.robsonpiresxerife.com/category/notas/


 

VEÍCULO: BLOG SNERI  DATA: 06.08.18 
 

Sesc Saúde Mulher estaciona em Santa 
Cruz 
Exames gratuitos e orientações em saúde feminina estarão disponíveis na unidade 

móvel até 28 de setembro. Solenidade de instalação será dia 15/8 

As mulheres de Santa Cruz, cidade distante 122 km de Natal, terão acesso a exames 

gratuitos. A unidade móvel Sesc Saúde Mulher estaciona no 5º município só este ano 

para oferecer mamografias, preventivos e orientações, com solenidade de instalação 

marcada para dia 15/8, às 19h. O projeto do Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, permanecerá até dia 

28/9. 

A meta do projeto é realizar 1.920 exames, sendo 960 mamografias e 960 preventivos 

(também conhecidos como Papanicolau), além de 1.050 orientações sobre saúde 

feminina. Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice 

compõem a equipe que assistirá às mulheres. A estrutura é equipada com consultório 

ginecológico, sala de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de 

atendimento e área externa para orientações sobre saúde. 

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no município por meio dos 

agentes de saúde, e poderão ser feitos na própria unidade após a solenidade de 

instalação. Podem fazer o exame Papanicolau 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. O horário de funcionamento da unidade é 

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. 

O próximo destino da Sesc Saúde Mulher será Natal, onde participará da programação 

do Sesc alusiva ao Outubro Rosa a partir de 1º de outubro. A unidade ficará 

estacionada no Partage Norte Shopping. 

Sobre o projeto 

O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, a unidade móvel Sesc Saúde Mulher, 

à época um projeto piloto. Desde então, já foram realizadas mais de 16 mil 

mamografias e 21 mil preventivos, além de 128 mil ações de educação em saúde. 

Das mais de 45 mil mulheres atendidas, foram detectadas alterações em 762 delas a 

partir dos exames ofertados pelo projeto, sendo encaminhadas ao serviço público de 

saúde para dar continuidade ao tratamento. 
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Sesc Saúde Mulher estaciona em 

Santa Cruz   

 

Exames gratuitos e orientações em saúde feminina estarão disponíveis 

na unidade móvel até 28 de setembro. Solenidade de instalação será 

dia 15/8 

As mulheres de Santa Cruz, cidade distante 122 km de Natal, terão 

acesso a exames gratuitos. A unidade móvel Sesc Saúde Mulher 

estaciona no 5º município só este ano para oferecer mamografias, 

preventivos e orientações, com solenidade de instalação marcada para 

dia 15/8, às 19h. O projeto do Serviço Social do Comércio do Rio 

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

permanecerá até dia 28/9. 

A meta do projeto é realizar 1.920 exames, sendo 960 mamografias e 

960 preventivos (também conhecidos como Papanicolau), além de 

1.050 orientações sobre saúde feminina. Enfermeira, educadora em 

saúde, técnica de radiologia, médica e artífice compõem a equipe que 

assistirá às mulheres. A estrutura é equipada com consultório 
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ginecológico, sala de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, 

sala de atendimento e área externa para orientações sobre saúde. 

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no município 

por meio dos agentes de saúde, e poderão ser feitos na própria 

unidade após a solenidade de instalação. Podem fazer o exame 

Papanicolau 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. O horário de 

funcionamento da unidade é 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. 

O próximo destino da Sesc Saúde Mulher será Natal, onde participará 

da programação do Sesc alusiva ao Outubro Rosa a partir de 1º de 

outubro. A unidade ficará estacionada no Partage Norte Shopping. 

Sobre o projeto 

O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, a unidade móvel Sesc 

Saúde Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, já foram 

realizadas mais de 16 mil mamografias e 21 mil preventivos, além de 

128 mil ações de educação em saúde. 

Das mais de 45 mil mulheres atendidas, foram detectadas alterações 

em 762 delas a partir dos exames ofertados pelo projeto, sendo 

encaminhadas ao serviço público de saúde para dar continuidade ao 

tratamento. 
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Sesc Saúde Mulher estaciona em 

Santa Cruz 
As mulheres de Santa Cruz, cidade distante 122 km de Natal, terão acesso a exames 

gratuitos. A unidade móvel Sesc Saúde Mulher estaciona no 5º município só este ano para 

oferecer mamografias, preventivos e orientações, com solenidade de instalação marcada 

para dia 15/8, às 19h. O projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, permanecerá até dia 28/9. 

A meta do projeto é realizar 1.920 exames, sendo 960 mamografias e 960 preventivos 

(também conhecidos como Papanicolau), além de 1.050 orientações sobre saúde 

feminina. Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice 

compõem a equipe que assistirá às mulheres. A estrutura é equipada com consultório 

ginecológico, sala de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento 
e área externa para orientações sobre saúde. 

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio por meio dos 

agentes de saúde, e poderão ser feitos na própria unidade após a solenidade de instalação. 

Podem fazer o exame Papanicolau 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. O horário de funcionamento da unidade é 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. 

O próximo destino da Sesc Saúde Mulher será Natal, onde participará da programação do 

Sesc alusiva ao Outubro Rosa a partir de 1º de outubro. A unidade ficará estacionada no 
Partage Norte Shopping. 

 

Sobre o projeto 

O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, a unidade móvel Sesc Saúde Mulher, à 

época um projeto piloto. Desde então, já foram realizadas mais de 16 mil mamografias e 
21 mil preventivos, além de 128 mil ações de educação em saúde. 

Das mais de 45 mil mulheres atendidas, foram detectadas alterações em 762 delas a partir 

dos exames ofertados pelo projeto, sendo encaminhadas ao serviço público de saúde para 

dar continuidade ao tratamento. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 06.08.18 

Editoria Sesc Saúde Mulher 
estaciona em Santa Cruz 

Foto: Reprodução 
As mulheres de Santa Cruz, cidade distante 122 km de Natal, terão acesso a 
exames gratuitos. A unidade móvel Sesc Saúde Mulher estaciona no 5º 
município só este ano para oferecer mamografias, preventivos e orientações, 
com solenidade de instalação marcada para dia 15/8, às 19h. O projeto do 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do 
Sistema Fecomércio, permanecerá até dia 28/9. 

 
A meta do projeto é realizar 1.920 exames, sendo 960 mamografias e 960 
preventivos (também conhecidos como Papanicolau), além de 1.050 
orientações sobre saúde feminina. Enfermeira, educadora em saúde, técnica 
de radiologia, médica e artífice compõem a equipe que assistirá às mulheres. 
A estrutura é equipada com consultório ginecológico, sala de mamografia 
com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa para 
orientações sobre saúde. 

 
Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio por 
meio dos agentes de saúde, e poderão ser feitos na própria unidade após a 
solenidade de instalação. Podem fazer o exame Papanicolau 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. O horário de funcionamento da 
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unidade é 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. 

O próximo destino da Sesc Saúde Mulher será Natal, onde participará da 
programação do Sesc alusiva ao Outubro Rosa a partir de 1º de outubro. A 
unidade ficará estacionada no Partage Norte Shopping. 

Sobre o projeto 

O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, a unidade móvel Sesc Saúde 
Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, já foram realizadas mais de 
16 mil mamografias e 21 mil preventivos, além de 128 mil ações de educação 
em saúde. 

Das mais de 45 mil mulheres atendidas, foram detectadas alterações em 762 
delas a partir dos exames ofertados pelo projeto, sendo encaminhadas ao 
serviço público de saúde para dar continuidade ao tratamento. 

Serviço: 

O quê? Sesc Saúde Mulher estaciona em Santa Cruz 
Solenidade de instalação? 15/8, às 19h, Vila de Todos, Santa Cruz, RN 
Permanência?  De 16/8 a 28/09 | 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 
Atendimentos gratuitos 
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Fechamento para reforma do Enseada Praia 
Hotel e Sesc Ponta Negra 
 

 
 
COMUNICADO 
 
Para melhor atendê-los, o Sesc Ponta Negra e o Enseada Praia Hotel, ambos 
localizados no mesmo bairro, passarão por uma reforma em suas estruturas 
físicas. Por este motivo, todos os serviços oferecidos nas respectivas 
unidades serão interrompidos a partir do dia 6 de agosto de 2018. 
 
Desde o início de 2016 o Sistema Fecomércio RN tem investido na 
modernização, construção de novos espaços e compra de equipamentos em 
diversas unidades do Sesc RN. Em 2017, o Sesc RN inaugurou as 
academias da Cidade Alta (Natal) e o Sesc Mossoró, na maior intervenção já 
realizada em sua estrutura. 
 
É o Sistema Fecomércio, através do Sesc, oferecendo sempre o melhor para 
os trabalhadores do Comércio de Bens, serviços e turismo! 

 
 
 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 06.08.18 
 

 
 

 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG APARTAMENTO 702 DATA: 06.08.18 
 

Banda potiguar Concílio de Trento 
fará tour pelo Nordeste com 7 
shows 

 
 
Com 6 anos de atividade, a banda potiguar Concílio de Trento se prepara 
para sua primeira turnê neste mês de Agosto. Levando o show do seu mais 
recente trabalho, o EP “Tomara Que Não Chova”, lançado em Maio deste 
ano, a banda fará 7 shows pelo Nordeste, passando pelos estados da 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará e algumas cidades no interior do RN. 
 
A primeira cidade que receberá a banda será João Pessoa, dia 17 de agosto 
no Hera Bárbara. Já no dia seguinte, o grupo segue para Recife e se 
apresenta no Quilombo Experimental e, para fechar a primeira leva de shows, 
Maceió recebe a banda no Quintal Cultural, dia 19. 

Dando início a segunda parte da turnê, a Concílio toca em Pau dos Ferros no 
dia 24, no Nightbird Festival, que acontecerá na Praça de Eventos, seguindo 
para Fortaleza onde será realizado o Quintura Rockfest no dia 25 e fechando 
o segundo final de semana de shows no SESC Mossoró, no dia 26. 

http://facebook.com/conciliodetrento
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn5bPgwAU85l2o_KPdu8L_244Md1LHNRu
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O show final da turnê, que também será o lançamento oficial do Tomara Que 
Não Chova, acontecerá dia 01 de setembro aqui em Natal, no Alchemist, 
localizado na Rua Chile, Ribeira. 

A banda começou 2018 com lançamento do clipe “Crises”, disponibilizado no 
mês de Fevereiro como uma forma de apresentar a nova sonoridade que 
estava por vir no lançamento seguinte, o EP Tomara Que Não Chova 
e, ainda no primeiro semestre, a música “Merovíngio” ganhou um clipe com 
imagens de diversos shows do grupo. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=49LrKKlend0
https://www.youtube.com/watch?v=hN8wELTCJoM
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Festival de bandas de música lota Teatro 

Candinha Bezerra em dois dias de 

apresentações 
A 9º edição do Festival Maestro Felinto Lúcio Dantas superou todas as expectativas e 

apresentou uma programação com muita música e atividades formativas. O evento aconteceu 

durante os dias 27, 28 e 29 de julho (sexta, sábado e domingo), em Santa Cruz/RN. 

O festival, realizado pela Associação Musical de Santa Cruz (Assomusc), Prefeitura de Santa 

Cruz e Fecomércio/SESC, se consolida cada vez mais no calendário cultural do município. Um 

evento de valorização do movimento de bandas de música no Estado. 

Entre as ações formativas, o Festival Maestro Felinto Lúcio Dantas teve concerto didático, 

oficinas de instrumentos e clínica de regência. 

Já nas noites de sábado (28) e de domingo (29), o palco do Teatro Municipal Candinha 

Bezerra recebeu as apresentações das bandas convidadas para participar do festival, oito 

grupos no total, quatro em cada noite. Os dois dias de apresentações foram de teatro 

completamente lotado. 

Sem caráter competitivo, o Festival Maestro Felinto Lúcio Dantas se transformou ao longo dos 

últimos anos em um grande momento de congregação entre músicos, maestros e de 

apreciadores da boa música instrumental. 

 

http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/111-destaques/2233-festival-de-bandas-de-musica-lota-teatro-candinha-bezerra-em-dois-dias-de-apresentacoes
http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/111-destaques/2233-festival-de-bandas-de-musica-lota-teatro-candinha-bezerra-em-dois-dias-de-apresentacoes
http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/111-destaques/2233-festival-de-bandas-de-musica-lota-teatro-candinha-bezerra-em-dois-dias-de-apresentacoes
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