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Presidente em exercício da Fecomércio RN visita obras do 

Sesc Rio Branco e Senac barreira Roxa 

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. 

Autor(a): Saulo de Castro 
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Presidente em exercício da Fecomércio RN 
visita obras do Sesc Rio Branco e Senac 
barreira Roxa 
 

 
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  

https://3.bp.blogspot.com/-j1K4oI_ueRg/W2mT-vM9_zI/AAAAAAAB_q8/BdWLTpPY0yAoq_vGY5Lory1B6oL9dDArwCLcBGAs/s1600/Visita-%25C3%25A0s-obras-do-Restaurante-Sesc-Rio-Branco-484x363.jpeg
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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 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. 
 
 
Fecomércio RN 
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Presidente em exercício da Fecomércio RN visita obras do Sesc Rio Branco e Senac 

barreira Roxa 
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Serão oferecidas 200 vagas em cinco cidades do RN. 

 
Sesc abre inscrições para os cursos 
gratuitos de setembro 
 

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do Sesc RN (entidade do Sistema Fecomércio 

RN) de setembro em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. São 200 vagas 

oferecidas e as inscrições podem ser realizadas até 23 de agosto, nas Centrais de Relacionamento 

das unidades Sesc onde o curso será ministrado. As aulas começam em 4 de setembro. 

Teremos cursos nas áreas de culinária, com oficinas de bolos, salgados finos e orientações sobre 

como montar uma lancheira saudável. Em trabalhos manuais teremos cursos sobre decoração em 

caixa MDF, brinquedos artesanais, bordado em chapéu. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura são oferecidos os cursos de 

confecção de vestidos, oficina de turbantes e faixas, desenho para moda (iniciante), oficina de 

montagem de tapete com chita. 

Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc. O resultado da 

seleção será divulgado no site da instituição, o www.sescrn.com.br, no dia 29/08, e as aulas 

começam a partir do dia 4 de setembro. 

http://www.sescrn.com.br/
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Critérios de seleção 

Podem se inscrever nos cursos gratuitos, os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo 

e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal não 

ultrapasse três salários mínimos nacionais. 

No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com cópias): RG ou certidão de 

nascimento, CPF do candidato e do responsável legal, comprovante de residência (com emissão 

inferior a 60 dias) e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 

deficiência física ou mental. 

Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário socioeconômico. 

Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do 

responsável. 
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Exposição inspirada na Tropicália 

estreia no Sesc Mossoró 
Projeto inspirado no movimento tropicalista permanece exposto na cidade até o dia 31 de agosto 

Por Redação 

 

 

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

Fecomércio, promove em agosto, a 1ª exposição do ano no Sesc Mossoró. A vernissage de 

Tropicália neobarroca ou Tropifagia dos sentidos, do artista mossoroense Isaías Ribeiro, está 

marcada para o dia 7 de agosto, às 19h. A exposição que já passou por Natal, permanece em 

Mossoró até o dia 31/08, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. 

O projeto artístico retrata o movimento tropicalista em formato estético anacrônico, tendo como 

modelo de arte o neobarroco. A junção de estilos e temas originais de séculos diferentes evidencia 

a perspectiva única do autor, que dá uma nova roupagem ao movimento musical, literário e 

artístico da cultura popular brasileira entre 1967 e 1968. 

As 11 telas que compõem a exposição retratam ícones da Tropicália, bem como a luta pela 

afirmação da identidade de gênero e o respeito pela diversidade religiosa presentes no movimento. 

Sobre o artista 
Natural de Mossoró, Isaías do Nascimento é artista plástico autodidata. Ele se inspirou no 

Movimento Tropicalista para a produção de suas pinturas, unindo música, literatura e arte em uma 

mistura de cores expressivas que retratam os principais nomes do tropicalismo, bem como o 
sentimento de ruptura que deu forma ao movimento. 
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“A exposição intenciona apresentar uma homenagem ao cinquentenário do Movimento por meio 

de um olhar sinestésico o qual permeia a possibilidade visual para o gozo dos sentidos, a 

miscigenação do Brasil e toda a sua diversidade, além do quadro sócio-histórico-político da época, 

contextualizado com a atual conjuntura.”, explica. 

SERVIÇO: 
O quê? Exposição inspirada no movimento tropicalista do artista mossoroense Isaías Medeiros 

Onde? Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, nº S/N | Nova Betânia 

Quando? 
Vernissage: 7 de agosto | 19h 

Exposição: 7 a 31/08 (exceto finais de semana e feriados), das 9h às 19h 

Acesso gratuito 
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PREFEITURA DE SANTA CRUZ E 

FECOMÉRCIO-SESC INSTALAM NO PRÓXIMO 

DIA 15 UNIDADE MÓVEL QUE OFERECE 

EXAMES GRATUITOS VOLTADOS À SAÚDE DA 

MULHER 

A parceria entre a Prefeita e o 

Sistema Fecomércio-SESC traz para Santa Cruz a Unidade Móvel Sesc 

Saúde da Mulher. O evento de instalação acontece dia 15 de agosto (quarta-

feira), na Vila de Todos, a partir das 19 horas. 

  

A Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher irá oferecer exames gratuitos de 

mamografias e preventivos do câncer do colo do útero, além de orientações 

sobre saúde feminina. 

 

A secretaria municipal de Saúde já começou a captar mulheres interessadas 

nos serviços, o trabalho é realizado pelos Agentes Comunitário de Saúde 

(ACS) por meio de busca ativa. Quem desejar, também poderá procurar a 

enfermeira da Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro e manifestar o 

interesse de fazer um dos exames oferecidos pelo projeto.  As mamografias 

são indicadas para mulheres com idade entre 50 a 69 anos, os preventivos 

são para quem é da faixa etária de 25 aos 64 anos. 

 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-I4pnrL-iuNk/W2omShi2-BI/AAAAAAAA-9Q/T4GvoPVAEFslDsMgx8wkL16ddcsOWclTwCLcBGAs/s1600/UNIDADE-SESC-2.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-I4pnrL-iuNk/W2omShi2-BI/AAAAAAAA-9Q/T4GvoPVAEFslDsMgx8wkL16ddcsOWclTwCLcBGAs/s1600/UNIDADE-SESC-2.jpeg
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Prefeitura de Santa Cruz e Fecomércio-

SESC instalam no próximo dia 15 unidade 

móvel que oferece exames gratuitos 

voltados para a saúde da mulher 
A parceria entre a Prefeita e o Sistema Fecomércio-SESC traz para Santa Cruz a Unidade 

Móvel Sesc Saúde da Mulher. O evento de instalação acontece dia 15 de agosto (quarta-feira), 

na Vila de Todos, a partir das 19 horas. 

A Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher irá oferecer exames gratuitos de mamografias e 

preventivos do câncer do colo do útero, além de orientações sobre saúde feminina. 

A secretaria municipal de Saúde já começou a captar mulheres interessadas nos serviços, o 

trabalho é realizado pelos Agentes Comunitário de Saúde (ACS) por meio de busca ativa. 

Quem desejar, também poderá procurar a enfermeira da Unidade Básica de Saúde (UBS) do 

seu bairro e manifestar o interesse de fazer um dos exames oferecidos pelo projeto.  As 

mamografias são indicadas para mulheres com idade entre 50 a 69 anos, os preventivos são 

para quem é da faixa etária de 25 aos 64 anos. 

 

http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/99-saude/2243-prefeitura-de-santa-cruz-e-fecomercio-sesc-instalam-no-proximo-dia-15-unidade-movel-que-oferece-exames-gratuitos-voltados-para-a-saude-da-mulher
http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/99-saude/2243-prefeitura-de-santa-cruz-e-fecomercio-sesc-instalam-no-proximo-dia-15-unidade-movel-que-oferece-exames-gratuitos-voltados-para-a-saude-da-mulher
http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/99-saude/2243-prefeitura-de-santa-cruz-e-fecomercio-sesc-instalam-no-proximo-dia-15-unidade-movel-que-oferece-exames-gratuitos-voltados-para-a-saude-da-mulher
http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/99-saude/2243-prefeitura-de-santa-cruz-e-fecomercio-sesc-instalam-no-proximo-dia-15-unidade-movel-que-oferece-exames-gratuitos-voltados-para-a-saude-da-mulher
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Sesc RN anuncia o fechamento de duas 

unidades em Natal 
Serviços das unidades do bairro de Ponta Negra serão suspensos devido a uma reforma na 

estrutura 

Por Redação 

 

 

Em comunicado divulgado nessa segunda-feira (06), o Sistema Fecomércio anunciou a suspensão 

total das atividades em duas unidades do Sesc em Natal. O Sesc Ponta Negra e o Enseada Praia 

Hotel, ambos localizados no bairro de Ponta Negra, zona sul da capital, serão fechados devido a 

uma reforma em suas estruturas físicas. 

Desde 2016, o Sistema tem investido na modernização, construção de novos espaços e compra de 

equipamentos para as unidades do Sesc RN. No ano passado, o serviço inaugurou as academias da 

Cidade Alta e o Sesc Mossoró, na maior intervenção já realizada em sua estrutura. 
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Vendas para o Dia dos Pais deverão 
ter aumento de 2,5% em 2018 

Foto: Reprodução 

O movimento do varejo, previsto para o próximo Dia dos Pais, deverá 
registrar aumento real de 2,5% em relação à data de 2017, aponta 
levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). Mesmo diante da alta, pelo segundo ano consecutivo, as 
vendas estariam longe de compensar as perdas de 2015 (-2,1%) e 2016 (-
9,4%). “Nem mesmo a inflação mais baixa em 18 anos deverá acelerar as 
vendas, pois há perda de fôlego na economia, e o mercado de trabalho ainda 
está enfraquecido”, prevê Fabio Bentes, chefe da Divisão Econômica da 
CNC. 

Segundo a Confederação, a data, que é considerada uma das seis mais 
importantes do calendário varejista brasileiro, deverá movimentar, em 2018, 
R$ 5,4 bilhões, o correspondente a 8,3% de todo o faturamento esperado 
para o mês de agosto. 

Deverão se destacar em 2018 os volumes de venda nos hiper e 
supermercados (R$ 2,0 bilhões), nas lojas de eletroeletrônicos e utilidades 
domésticas (R$ 781,1 milhões), além de itens de vestuário e calçados (R$ 
622,9 milhões). 
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Contratação de temporários 

Apesar do fraco avanço do volume de vendas, o aumento sazonal do 
consumo em relação ao mês anterior deverá demandar a criação de 10,2 mil 
postos de trabalho temporário. Confirmada essa previsão, a oferta de vagas 
temporárias seria 2,4% inferior à de 2017 (10,4 mil postos) e representaria 
apenas metade das vagas criadas para a data em 2014 (20,6 mil). 

De cada dez vagas criadas, quatro deverão ocorrer nos segmentos de hiper e 
supermercados (4,1 mil postos) e de artigos de uso pessoal e doméstico (1,6 
mil). No varejo, o salário médio de admissão desses trabalhadores deverá ser 
de aproximadamente R$ 1.221, que representa 1,3% a menos, em termos 
reais, do que o de R$ 1.180 pago no mesmo período do ano passado. 

*Fonte: CNC 

Fonte: Fecomércio/RN 
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Divulgação: Gustavo Soares entregará cópia 
de pesquisa sobre o São João a órgãos de 
controle 

 

Imagem: Marcos Costa/Assessoria 

O levantamento estatístico realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio (IPDC), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio/RN), com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista do Assú 
(Sindivarejo), por solicitação do prefeito Gustavo Soares, que comprovou que o São 
João 2018, em junho, possibilitou um aquecimento de mais de R$ 25 milhões na 
economia do município, chegará aos órgãos de controle da coisa pública, dentre os 
quais o Ministério Público do RN e o Tribunal de Contas do Estado do RN. 
Intenção neste sentido foi manifestada pelo chefe do Executivo municipal. 
Acesse o estudo em https://assu.rn.gov.br/relatorio-pesquisa-sao-joao-de-assu/. 
“A pesquisa veio comprovar com fidelidade e de forma científica o peso e relevância do 
São João para nossa economia e de toda a região, o que por si só é suficiente para 
justificar o investimento público feito para sua realização. Por isso, vejo como 
indispensável que o conteúdo deste estudo possa ser conhecido pelas instituições que 
têm a responsabilidade de fiscalizar o dinheiro público”, explicou Gustavo Soares. 
Os dados oficiais foram expostos em evento ocorrido dia 19 de julho no Cine Teatro 
Pedro Amorim. 
A apresentação foi feita pelo presidente do Sindivarejo-Assú, Francisco de Assis 
Barbosa, e pelo diretor executivo da Fecomércio/RN, Jaime Mariz. 
A enquete aplicou 500 questionários entre participantes da festa do padroeiro, pessoas 
da própria cidade do Assú e também de outros municípios potiguares e de outros 
estados, entre 21 e 24 de junho. 
O estudo constatou que 97,2% dos que participaram do São João 2018 pretendem 
retornar em 2019. 
Outros 98,9% dos entrevistados recomendarão o evento para familiares e amigos. 
A nota média dada ao São João 2018 foi de 8,64%. 
A soma financeira movimentada durante a festa ultrapassou a cifra dos R$ 25 milhões. 
O público turista/visitante foi responsável por um aporte gasto no São João de mais de 
R$ 14 milhões enquanto que a população residente injetou na realização mais de R$ 10 
milhões. 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-UKbwJKeDNpU/W2o1gJyTEkI/AAAAAAADheY/6SH2AIN1IvUsyIGfeKRAxblOrsQM3YvjACLcBGAs/s1600/imagem7.jpg
https://assu.rn.gov.br/relatorio-pesquisa-sao-joao-de-assu/
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