
 

FECOMÉRCIO 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 11.08.18 
 

Fecomércio/RN: Entidade promoverá AGE 
dia 22 deste mês na capital do estado 

 

Imagem: Ilustração 

 
Está anunciada para o dia 22 de agosto, uma quarta-feira, a realização da próxima 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) na esfera da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do RN (Fecomércio/RN), na sede da entidade, em Natal, 
a partir de 14h. 

 
O Edital de Convocação referente a esse compromisso, assinado pelo presidente em 
exercício da Federação, Luiz Antônio Beserra Lacerda, é divulgado através do exemplar 
deste sábado (11) do Diário Oficial do Estado. 

 
A pauta da AGE reúne os seguintes pontos: eleição dos representantes da categoria de 
comércio de bens e de serviços nos Conselhos Regionais do Serviço Social do 
Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); e, outros 
assuntos de interesse da categoria. 
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VEÍCULO: SITE VERSÁTIL NEWS  DATA: 10.08.18 
 

Potiguares irão desembolsar pouco mais de 
R$100 com presentes para Dia dos Pais 
2018, aponta IPDC da Fecomércio 

 

 
 
 
 



 

SESC 

VEÍCULO: SITE VERSÁTIL NEWS  DATA: 11.08.18 
 

Roberta Sá é atração confirmada no Fest 
Bossa & Jazz Mossoró. 

 
Divulgação 

 
A segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró, recebe o 
consagrado Fest Bossa & Jazz de 13 a 15 de setembro e já revela a 
primeira atração confirmada: Roberta Sá, que sobe ao palco com a Sesi 
Big Band, na Estação das Artes Elizeu Ventania. Além de shows 
gratuitos, a programação do festival inclui oficinas e workshops com 
artistas renomados. 
Essa é a segunda vez da cantora potiguar no Fest Bossa & Jazz. A 
primeira foi em 2015, na paradisíaca Praia da Pipa, onde levou uma  
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multidão a cantar em coro o seu repertório com arranjos tocados pela 
Sesi Big Band. Roberta lançou em 2004, o primeiro disco “Braseiro”, 
aclamado pela crítica especializada. De lá pra cá já são sete CDs e dois 
DVDs. A artista ganhou prêmios populares, indicações ao Grammy 
Latino, realizou turnês internacionais e dividiu canções com artistas como 
Ney Matogrosso, Martinho da Vila, Chico Buarque, António Zambujo, 
Hamilton de Holanda, Pedro Luís, Lenine, Moreno Veloso dentre outros 
nomes fortes do cenário musical brasileiro, além de trilhas sonoras em 
novelas e filmes. 

Recentemente, Roberta Sá lançou “Afogamento”, composição de Jorge 
Bastos Moreno e Gilberto Gil, com quem faz dueto. E segue turnê desde 
2016, com o show “Delírio no Circo”, nome que leva o seu último CD e 
DVD ao vivo, lançado em 2016. 

A terceira edição do festival na cidade é uma realização do Governo do 
Estado do RN, por meio da SETUR e EMPROTUR, com recursos do 
Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial e da Juçara Figueiredo 
Produções. Conta ainda com a parceria da Prefeitura Municipal de 
Mossoró e do SESC-RN. 

A segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró, recebe o 
consagrado Fest Bossa & Jazz de 13 a 15 de setembro e já revela a 
primeira atração confirmada: Roberta Sá, que sobe ao palco com a Sesi 
Big Band, na Estação das Artes Elizeu Ventania. Além de shows 
gratuitos, a programação do festival inclui oficinas e workshops com 
artistas renomados. 

Essa é a segunda vez da cantora potiguar no Fest Bossa & Jazz. A 
primeira foi em 2015, na paradisíaca Praia da Pipa, onde levou uma 
multidão a cantar em coro o seu repertório com arranjos tocados pela 
Sesi Big Band. Roberta lançou em 2004, o primeiro disco “Braseiro”, 
aclamado pela crítica especializada. De lá pra cá já são sete CDs e dois 
DVDs. A artista ganhou prêmios populares, indicações ao Grammy 
Latino, realizou turnês internacionais e dividiu canções com ar tistas como 
Ney Matogrosso, Martinho da Vila, Chico Buarque, António Zambujo, 
Hamilton de Holanda, Pedro Luís, Lenine, Moreno Veloso dentre outros 
nomes fortes do cenário musical brasileiro, além de trilhas sonoras em 
novelas e filmes. 

Recentemente, Roberta Sá lançou “Afogamento”, composição de Jorge 
Bastos Moreno e Gilberto Gil, com quem faz dueto. E segue turnê desde 
2016, com o show “Delírio no Circo”, nome que leva o seu último CD e 
DVD ao vivo, lançado em 2016. 

A terceira edição do festival na cidade é uma realização do Governo do 
Estado do RN, por meio da SETUR e EMPROTUR, com recursos do 
Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial e da Juçara Figueiredo 
Produções. Conta ainda com a parceria da Prefeitura Municipal de 
Mossoró e do SESC-RN. 
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VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 10.08.18 
 

Fecomércio/RN: Senac é a primeira 
Microsoft School do RN 

 

Imagem: Reprodução 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN (Senac/RN) é a primeira escola 
do estado a receber o título de Microsoft School (Escola Microsoft). 

 
Trata-se de um reconhecimento internacional concedido às instituições que focam na 
liderança e no aprendizado colaborativo, trabalhando em como transformar a educação 
e integrar a tecnologia em suas salas de aula. 

 
No Brasil, apenas 29 entidades possuem essa certificação, salienta informação 
publicada pelo endereço eletrônico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do RN (Fecomércio/RN). 

 
O diretor regional do Senac/RN, Raniery Pimenta (foto), explica que isso ocorre com a 
criação de novos ambientes de aprendizagem e utilização de ferramentas e recursos 
tecnológicos com objetivo de melhorar o ensino e a aprendizagem em sala de aula. 
A partir do título, a instituição passa a ter acesso à diversas ferramentas e recursos de 
apoio ao desenvolvimento de iniciativas em sala de aula. 

 
Uma delas é uma Comunidade Global de Educadores Inovadores da Microsoft, 
juntando-se a mais de duas mil escolas de todo o mundo. 

 
Acesso antecipado às atualizações sobre os produtos, ofertas e oportunidades Microsoft 
e participação em Conferências Globais são outros diferenciais. 

 
Além disso, outro ponto importante é a possibilidade de participação de todos os 
colaboradores do Senac/RN no programa de certificação Educadores Inovadores 
Microsoft (MIE), que reconhece e apoia educadores inovadores em sala de aula. 

 
Atualmente, a entidade conta com 35 colaboradores participando de forma ativa desta 
iniciativa. 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-3lncBU_jatk/W22Z1VVc8NI/AAAAAAADhsA/BkNzfGI6ArEyVQhlIQAWK-BXEHLtawRXwCLcBGAs/s1600/projeto.jpg
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Senac/RN: Órgão é contratado pelo Governo 
do Estado para capacitação em municípios 
turísticos 

 

Imagem: Ilustração 

 
O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Turismo (Setur), contratou o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN (Senac/RN) para realização de 
cursos profissionalizantes em 20 municípios que integram os polos de desenvolvimento 
turísticos do estado. 

 
A previsão é atender cerca de mil pessoas, entre os meses de agosto e novembro, 
adianta a informação estampada pelo portal da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN) na internet. 

 
A realização dos cursos conta com financiamento do Banco Mundial de modo que as 
capacitações serão disponibilizadas de forma gratuita à população. 

 
A iniciativa está alinhada com um dos princípios orientadores do Plano Estratégico do 
Turismo para o RN 2018-2028 que é fornecer oportunidades equitativas para aqueles 
que trabalham no setor. 

 
O plano fundamenta a modernização dos profissionais de turismo, preenchendo lacunas 
de conhecimento, com o intuito de melhorar cada vez mais a qualidade do serviço 
turístico, repercutindo diretamente na competitividade do destino. 

 
O diretor regional do Senac/RN, Raniery Pimenta, explica que a escolha dos cursos 
ocorreu 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. 

 
Entre as capacitações disponibilizadas, estão os cursos de: Culinária Regional, Inglês 
para Serviços Turísticos, Orientador Turístico Local, Boas Práticas na Manipulação de 
Alimentos e Técnicas para Garçom. 
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VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 10.08.18 
 

Governo do RN contrata Senac para 
capacitação em municípios 
turísticos 

Entre as capacitações disponibilizadas, estão os cursos de: Culinária 
Regional, Inglês para Serviços Turísticos, Orientador Turístico Local e mais 

Assessoria de Imprensa 
Curso de Culinária Regional é um dos que será ofertado 

 

Redação 

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria do Turismo 
(Setur), contratou o Senac para realização de cursos profissionalizantes em 20 
municípios que integram os polos de desenvolvimento turísticos do estado. A 
previsão é atender cerca de mil pessoas, entre os meses de agosto e novembro. 
A realização dos cursos conta com financiamento do Banco Mundial de modo 
que as capacitações serão disponibilizadas de forma gratuita à população. 

A iniciativa está alinhada com um dos princípios orientadores do Plano 
Estratégico do Turismo para o Rio Grande do Norte 2018-2028, que é 
fornecer oportunidades equitativas para aqueles que trabalham no setor. O 
plano fundamenta a modernização dos profissionais de turismo, preenchendo 
lacunas de conhecimento, com o intuito de melhorar cada vez mais a  
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qualidade do serviço turístico, repercutindo diretamente na competitividade 
do destino. 

O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que a escolha dos 
cursos ocorreu 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. 

Entre as capacitações disponibilizadas, estão os cursos de: Culinária Regional, 
Inglês para Serviços Turísticos, Orientador Turístico Local, Boas Práticas na 
Manipulação de Alimentos e Técnicas para Garçom. “São treinamentos 
focados na prática. O objetivo é melhor preparar a população dessas cidades 
para o atendimento da demanda turística”, afirmou o diretor regional do 
Senac RN. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL DA ABELHINHA  DATA: 10.08.18 
 

Cerca de mil pessoas serão beneficiadas em 20 municípios 

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), 

contratou o Senac para realização de cursos profissionalizantes em 20 municípios que 

integram os polos de desenvolvimento turísticos do estado. A previsão é atender cerca 

de mil pessoas, entre os meses de agosto e novembro. A realização dos cursos conta 

com financiamento do Banco Mundial de modo que as capacitações serão 

disponibilizadas de forma gratuita à população. 

A iniciativa está alinhada com um dos princípios orientadores do Plano Estratégico do 

Turismo para o Rio Grande do Norte 2018-2028, que é fornecer oportunidades 

equitativas para aqueles que trabalham no setor. O plano fundamenta a modernização 

dos profissionais de turismo, preenchendo lacunas de conhecimento, com o intuito de 

melhorar cada vez mais a qualidade do serviço turístico, repercutindo diretamente na 

competitividade do destino. 

O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que a escolha dos cursos 

ocorreu 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. 

Entre as capacitações disponibilizadas, estão os cursos de: Culinária Regional, Inglês 

para Serviços Turísticos, Orientador Turístico Local, Boas Práticas na Manipulação 

de Alimentos e Técnicas para Garçom. “São treinamentos focados na prática. O 

objetivo é melhor preparar a população dessas cidades para o atendimento da 

demanda turística”, afirmou o diretor regional do Senac RN. 

Autor(a): Saulo de Castro 
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Senac é contratado pelo Governo do RN 

para capacitação em municípios 

turísticos 
Cerca de mil pessoas serão beneficiadas em 20 municípios 

Por Redação 

 

FOTO: REPRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO 
O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), contratou o Senac 

para realização de cursos profissionalizantes em 20 municípios que integram os polos de 

desenvolvimento turísticos do estado. A previsão é atender cerca de mil pessoas, entre os meses de 

agosto e novembro. A realização dos cursos conta com financiamento do Banco Mundial de modo 

que as capacitações serão disponibilizadas de forma gratuita à população. 

A iniciativa está alinhada com um dos princípios orientadores do Plano Estratégico do Turismo 

para o Rio Grande do Norte 2018-2028, que é fornecer oportunidades equitativas para aqueles que 

trabalham no setor. O plano fundamenta a modernização dos profissionais de turismo, 

preenchendo lacunas de conhecimento, com o intuito de melhorar cada vez mais a qualidade do 

serviço turístico, repercutindo diretamente na competitividade do destino. 

O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que a escolha dos cursos ocorreu 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. 

Entre as capacitações disponibilizadas, estão os cursos de: Culinária Regional, Inglês para 

Serviços Turísticos, Orientador Turístico Local, Boas Práticas na Manipulação de Alimentos e 

Técnicas para Garçom. “São treinamentos focados na prática. O objetivo é melhor preparar a 

população dessas cidades para o atendimento da demanda turística”, afirmou o diretor regional do 

Senac RN. 
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VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 10.08.18 
 

Senac é contratado pelo Governo do RN para 
capacitação em municípios turísticos 
 

 
O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), 
contratou o Senac para realização de cursos profissionalizantes em 20 municípios que 
integram os polos de desenvolvimento turísticos do estado. A previsão é atender cerca 
de mil pessoas, entre os meses de agosto e novembro. A realização dos cursos conta 
com financiamento do Banco Mundial de modo que as capacitações serão 
disponibilizadas de forma gratuita à população. 
 
A iniciativa está alinhada com um dos princípios orientadores do Plano Estratégico do 
Turismo para o Rio Grande do Norte 2018-2028 que é fornecer oportunidades 
equitativas para aqueles que trabalham no setor. O plano fundamenta a modernização 
dos profissionais de turismo, preenchendo lacunas de conhecimento, com o intuito de 
melhorar cada vez mais a qualidade do serviço turístico, repercutindo diretamente na 
competitividade do destino. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 10.08.18 
 

Senac é contratado pelo Governo do RN 

para capacitação em municípios turísticos 

 
CURSODE CULINÁRIA REGIONAL É DOS QUE SERÃO OFERTADOS. 

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), 

contratou o Senac para realização de cursos profissionalizantes em 20 municípios que 

integram os polos de desenvolvimento turísticos do estado. A previsão é atender cerca 

de mil pessoas, entre os meses de agosto e novembro. A realização dos cursos conta 

com financiamento do Banco Mundial de modo que as capacitações serão 

disponibilizadas de forma gratuita à população. 

A iniciativa está alinhada com um dos princípios orientadores do Plano Estratégico do 

Turismo para o Rio Grande do Norte 2018-2028, que é fornecer oportunidades 

equitativas para aqueles que trabalham no setor. O plano fundamenta a modernização 

dos profissionais de turismo, preenchendo lacunas de conhecimento, com o intuito de 

melhorar cada vez mais a qualidade do serviço turístico, repercutindo diretamente na 

competitividade do destino. 

O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que a escolha dos cursos 

ocorreu 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. 
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Entre as capacitações disponibilizadas, estão os cursos de: Culinária Regional, Inglês 

para Serviços Turísticos, Orientador Turístico Local, Boas Práticas na Manipulação 

de Alimentos e Técnicas para Garçom. “São treinamentos focados na prática. O 

objetivo é melhor preparar a população dessas cidades para o atendimento da 

demanda turística”, afirmou o diretor regional do Senac RN. 

 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROSALIE ARRUDA  DATA: 11.08.18 
 

Senac vai treinar emissores 
turísticos 
 

 
 

Investindo em pessoal  

O Senac vai treinar pessoal em 20 municípios potiguares para atuar como 

emissores turísticos nas regiões consideradas como Pólos Turísticos.  
 

Os cursos serão financiados com recursos do Banco Mundial, Governo Cidadão, 

de forma gratuita à população. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 10.08.18 
 

8ª Feira de Livros e Quadrinhos de Natal 

acontecerá na Arena das Dunas 

O jornalista Eduardo Spohr, o maior escritor de literatura fantástica do 

Brasil e autor da trilogia “ Os Filhos de Éden “ , é uma das atrações da 

8ª Feira de Livros e Quadrinhos de Natal, que vai acontecer na Arena 

das Dunas, no período de 31 de agosto a 04 de setembro. 

 
A abertura da FLiQ acontece na sexta-feira, dia 31, às 19h, com Fábio 

Brazza. Na ocasião, ele vai lançar seu primeiro livro “ Pensamento Inverso 

“.Quem também vai participar da FLiQ é a jornalista paulista Flávia Gasi. Ela 

tem mais de 15 anos de experiência em comunicação do mercado gamer e 

de cultura pop, sendo a fundadora do grupo de estudos chamando JOI- 

Jogos Imaginários. 

A Feira de Livros e Quadrinhos vai contar ainda com a participação do 

Cuscuz HQ. No sábado, dia 01 de setembro, às 19h, haverá uma 

apresentação do poeta Antônio Francisco com crianças cordelistas. No 

domingo, a FLiQ terá um concurso de Cosplay. Muitos escritores e 

quadrinistas do RN participarão do evento, como Glácia Marillac, Milena 

Azevedo, Manoel Cavalcante, Paulo Delage, Gabriel Andrade Júnior, Renata 

Nolasco, Wendell Cavalcanti, Wanderline Freitas, Dorinha Timóteo, entre 

outros. 

Durante cinco dias, serão desenvolvidas mais de 100 horas de atividades 

culturais gratuitas. São palestras, debates, cordel, oficinas, lançamentos de 

livros, quadrinhos, games, robótica, sessões de autógrafos e apresentações 

artísticas. As atividades são realizadas durante todo o dia, envolvendo um 

público diverso e dinâmico. 

A FLiQ se consolida como um dos principais eventos de Quadrinhos do 

Nordeste, atingindo, ao longo de sua realização, uma marca de mais de 15 

mil visitantes por edição, entre escolas públicas e privadas, universidades e a 

sociedade civil. 

A 8ª Feira de Livros e Quadrinhos de Natal tem a patrocínio da Arena das 

Dunas, Prefeitura de Natal, através da Lei Djalma Maranhão, Banco do 

Nordeste-Governo Federal, Sistema Fecomércio-Senac, e apoio do Governo 

do Estado, Secretaria de Educação do RN, Universidade Potiguar, Café 

Santa Clara e Roboeduc. 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 10.08.18 
 

8ª Feira de Livros e Quadrinhos de Natal 

acontecerá na Arena das Dunas 

 
A FLIQ SE CONSOLIDA COMO UM DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE QUADRINHOS DO 

NORDESTE 

 

O jornalista Eduardo Spohr, o maior escritor de literatura fantástica do Brasil e autor 

da trilogia ” Os Filhos de Éden ” , é uma das atrações da  8ª  Feira de Livros e 

Quadrinhos de Natal, que vai acontecer na Arena das Dunas, no período de 31 de 

agosto a 04 de setembro. 

A abertura da FLiQ acontece na sexta-feira, dia 31, às 19h, com Fábio Brazza. Na 

ocasião, ele vai lançar seu primeiro livro ” Pensamento Inverso “.Quem também vai 

participar da FLiQ é a jornalista paulista Flávia Gasi. Ela tem mais de 15 anos de 

experiência em comunicação do mercado gamer e de cultura pop, sendo a fundadora 

do grupo de estudos chamando JOI- Jogos Imaginários. 

A Feira de Livros e Quadrinhos vai contar ainda com a participação do Cuscuz HQ. 

No sábado, dia 01 de setembro, às 19h, haverá uma apresentação do poeta Antônio 

Francisco com crianças cordelistas. No domingo, a FLiQ terá um concurso de 

Cosplay. Muitos escritores e quadrinistas do RN participarão do evento, como  Glácia 

Marillac, Milena Azevedo, Manoel Cavalcante, Paulo Delage, Gabriel Andrade 

Júnior, Renata Nolasco, Wendell Cavalcanti, Wanderline Freitas, Dorinha Timóteo, 

entre outros. 

Durante cinco dias,  serão desenvolvidas mais de 100 horas de atividades culturais 

gratuitas. São palestras, debates, cordel, oficinas, lançamentos de livros, 

quadrinhos,  games, robótica, sessões de autógrafos e apresentações artísticas.  As  
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atividades são realizadas durante todo o dia, envolvendo um público diverso e 

dinâmico. 

A FLiQ se consolida como um dos principais eventos de Quadrinhos do Nordeste, 

atingindo, ao longo de sua realização, uma marca de mais de 15 mil visitantes por 

edição,  entre escolas públicas e privadas, universidades e a sociedade civil. 

A 8ª Feira de Livros e Quadrinhos de Natal tem a patrocínio da Arena das Dunas, 

Prefeitura de Natal, através da Lei Djalma Maranhão, Banco do Nordeste-Governo 

Federal, Sistema Fecomércio-Senac, e apoio do Governo do Estado, Secretaria de 

Educação do RN,  Universidade Potiguar, Café Santa Clara e Roboeduc. 

 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 11.08.18 
 

MPRN e Prefeitura de Parnamirim 
buscam apoio empresarial para 
doações ao FIA 

Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Parnamirim, Bira 
Marques, disse que a proposta de contribuir com arrecadação de impostos 
para o FIA é importante 

Assessoria de Imprensa 
Representantes da Prefeitura de Parnamirim e do Ministério Público, Receita Federal e classe 
empresarial 

 

Redação 

Representantes da Prefeitura de Parnamirim, por meio do Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente (COMDICA) e do Ministério Público, 
Receita Federal e classe empresarial, estiveram reunidos na sexta-feira, 10, na 
sede das Promotorias de Justiça no município, para tratar do encontro 
“Empresas Unidas em Prol da Infância e Adolescência de Parnamirim, 
previsto para o dia 12 do próximo mês de setembro. 
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“A Prefeitura de Parnamirim apoia essa iniciativa em prol das crianças e 
adolescentes, bem como de toda a sociedade, colocando toda sua estrutura à 
disposição, numa ação integrada com o Ministério Público e o setor 
empresarial”, disse o Chefe do Gabinete Civil, Wolney França. 

De acordo com a promotora de Justiça da Infância e Juventude de 
Parnamirim, Isabelita Garcia, o encontro do próximo dia 12 de setembro tem 
o objetivo de sensibilizar os empresários a contribuírem com a promoção dos 
direitos da criança e do adolescente de Parnamirim. 

“Essa contribuição poderá ser feita de forma simples e segura, através da 
destinação de 1% do imposto devido das empresas tributárias sobre o lucro 
real, ao Fundo da Infância e da Adolescência -o FIA, para financiar projetos 
para este público em Parnamirim”, disse a promotora Isabelita Garcia. 

Sobre o FIA, que foi um dos assuntos da reunião, de acordo com Henrique 
Eduardo Costa, presidente do Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente (COMDICA), Parnamirim foi o primeiro município do RN a 
financiar, com recursos próprios, projetos para crianças e adolescentes, sendo 
um entre os 29 municípios de um total de 167 do RN que fizeram doações a 
este fundo. 

“Sete entidades participaram do primeiro edital do FIA, apenas quatro 
estavam habilitadas. Em novembro será lançado o segundo editaL FIA, para 
continuar apoiando projetos relevantes para nossas crianças e jovens”, 
destacou Henrique Eduardo, presidente do COMDICA. 

Launir Barreto, assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do RN (Fecomercio/RN), comentou a 
importância deste momento inovador. “A Fecomércio, como elemento 
mobiilizador e catalisador, não poderia ficar de fora desta parceria, desta 
iniciativa em busca de maiores contribuintes para o FIA”, disse. 

O Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Parnamirim, Bira 
Marques, disse que a proposta de contribuir com arrecadação de impostos 
para o FIA se torna ainda mais importante diante do cenário de violência 
entre as pessoas mais jovens, até os 17 anos de idade. “Precisamos contribuir 
com alternativas que sejam saída para que estes jovens não busquem o 
caminho do crime, das drogas e da violência”, encerrou o empresário. 
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CDL Natal espera alta de 3% nas 
vendas do comércio para o Dia dos 
Pais 

Augusto Vaz, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, sinaliza 
que esta data será a primeira positiva após sucessivas quedas devido à crise 
econômica do País 

José Aldenir/Agora Imagens 
Comércio terá aquecimento nas vendas 

 

Redação 

Otimismo é a palavra da vez entre os empresários que comandam a Federação 
das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) do Rio Grande do Norte. Em 
Natal, a estimativa é de que as vendas sejam 3% superiores, na comparação 
com o Dia dos Pais do ano passado. Peças de vestuário encabeçam a lista de 
compras e uma pesquisa da Fecomércio aponta que 57,5% dos potiguares vão 
consumir na data comemorativa. 

Afrânio Miranda, presidente da FCDL do RN, diz que os lojistas estão 
otimistas para este Dia dos Pais. No entanto, ele esclarece que a economia 
ainda não teve uma recuperação como os empresários desejam e necessitam. 
“Temos consciência de que as datas comerciais têm um apelo emocional e, em 
função disso, as vendas sempre melhoram um pouco. Nos dias que antecedem  
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a data, o comércio fica mais movimentado e alguns lojistas fazem 
promoções.  Tudo isso contribui para acreditarmos em boas vendas”, antevê 
Miranda. 

O presidente da CDL de Natal, Augusto Vaz, aposta na alta das vendas neste 
Dia dos Pais. “Depois de algumas quedas consecutivas por conta da retração 
da economia, chegou o momento de começar a inversão desta lógica e 
acreditamos que as vendas vão aumentar em 3%”, disse Vaz. O empresário 
informou, ainda, que não se trata apenas de um presente para um pai, um avô, 
um tio, um marido ou um sogro, mas também de uma comemoração no 
domingo. “Muita gente vai almoçar fora ou vai pedir comida para a entrega 
em casa”, complementa Vaz. 

Uma pesquisa realizada pela Fecomércio aponta que, em Natal, 57,5% dos 
consumidores têm a intenção de ir às compras. O dado representa um 
aumento de 2,2 pontos percentuais em relação à pesquisa realizada no ano 
passado (55,3%). Os artigos de vestuário são os que lideram entre produtos 
mais procurados pelos consumidores com 54,2%. As outras opções de 
presentes citadas pelos entrevistados pelo estão: perfumaria e cosméticos 
(16,9%); calçados e acessórios (13%); eletrônicos e celulares (5,6%); e relógios 
e joias (1,3%). Os que serão mais presenteados, segundo o levantamento serão 
os pais, com 80,3% das respostas, seguido dos esposos (19,7%); sogros (4,6%); 
mães (3,3%); avôs (2,3%). 
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Edital da Economia Criativa do Sebrae-

RN aprova 23 projetos culturais 
13 foram elaborados tendo como base a temática da II Guerra Mundial no Rio Grande do Norte 

Por Agência Sebrae 

 

 

Empreendedores culturais que tiveram seus projetos aprovados na 4ª edição do Edital 

da Economia Criativa, lançado pelo Sebrae do Rio Grande do Norte, estiveram 

reunidos nessa quinta-feira (9) na sede da instituição, em Natal, para assinar o Termo 

de Responsabilidade para execução dos projetos. Ao todo foram aprovados 23 

projetos, dos quais 13 foram elaborados tendo como base a temática da II Guerra 

Mundial no Rio Grande do Norte, que está sendo trabalhada e desenvolvida pelo 

Sebrae-RN através do Projeto Destinos Turísticos Inteligentes. 

A instituição de apoio às micro e pequenas empresas destinou neste ano recursos da 

ordem de R$ 300 mil para apoiar a concretização de projetos culturais nas diversas 

áreas, como dança, música, artes cênicas, editoração, entre outras. Dos 111 projetos 

inscritos nesta edição, 23 foram selecionados. Nas categorias Música, Dança, Artes 

Visuais e do Audiovisual foram aprovados quatro projetos para cada uma. Nas Artes 

Cênicas foram contemplados três projetos, assim como na categoria Editoração. 

Apenas na categoria Artesanato um único projeto foi contemplado no edital. A 

comissão de avaliação e julgamento foi formada por representantes do SEBRAE-RN 

e dos setores culturais do SESC e do SESI-RN 
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O diretor de Operações do Sebrae-RN, Eduardo Viana, destacou a importância do 

edital no apoio à área cultural, que sofre com a permanente escassez de recursos, e 

elogiou a forma transparente como é feita a seleção dos contemplados. “Todos os que 

produzem cultura e que há muito vêm lutando para que haja mais investimentos na 

área, sabem a importância de um edital como este. O apoio que o Sebrae dá através do 

edital é uma forma de contribuir para a concretização de projetos  

que têm qualidade e grande potencial para serem executados, mas que esbarram na 

escassez de recursos”, afirma Viana. 

O cotidiano de jovens que vivem em comunidades carentes de Apodi será retratado no 

Projeto Colorindo a Vida, apresentado pela representante da empresa R. Milk, Leylla 

Carla de Sena, que pela primeira vez participou do edital. Leylla Sena destacou a 

importância de ter participado também de uma Oficina para a Elaboração de Projetos 

Culturais, que este ano foi realizada pelo Sebrae nas cidades aonde conta escritórios 

regionais. “Aprendi muita coisa com o que vi na oficina, inclusive orientações 

importantes que contribuíram para o nosso êxito na aprovação no Edital”, comemora 

Leylla Sena. 

De acordo com a quantidade de projetos aprovados por categoria, poderão ser 

investidas cotas de até R$ 15 mil para os projetos nos segmentos de Música, 

Audiovisual, Editoração e Artes Cênicas. Já no segmento da Dança, as cotas podem 

chegar até R$ 10 mil. As iniciativas culturais na área do Artesanato e das Artes 

Visuais terão cotas de até R$ 5 mil. Os projetos deverão ser executados logo após a 

assinatura do Termo de Responsabilidade e serem realizados até o final de novembro 

próximo. 

O edital da Economia Criativa atende todas as áreas da arte e sua produção, 

contemplando projetos e ideias inovadoras que visem desenvolver a cultura do Rio 

Grande do Norte. A essência do edital também visa fomentar o empreendedorismo 

cultural para a promoção de negócios da economia criativa e negócios culturais de 

impacto social. Uma das principais características do edital do Sebrae-RN é que os 

recursos são destinados ao pagamento dos fornecedores de cada projeto e, não 

diretamente ao autor. Isso facilita a prestação de contas ao final, uma vez que todos os 

pagamentos ocorrem ao longo da execução do projeto. Os recursos que o Sebrae 

dispõe para esse edital servem para cobrir parte das despesas apresentadas na planilha 

no momento da inscrição, conforme o valor da cota e da natureza da despesa. 

“Nossa intenção é de fato fomentar a cultura do Estado, levando para os 

empreendedores deste segmento a inovação através do fomento ao desenvolvimento 

do mercado e da economia reconhecendo grandes ideias e projetos. A arte precisa 

chegar à todos e nosso edital é um grande instrumento para viabilizar isso”, enfatiza a 

gestora do Projeto da Economia Criativa, Ana Ubarana. Ela ressalta o ótimo resultado 

da conclusão do edital, frisando a diversidade das regiões do Estado que foram 

contempladas pelos projetos selecionados. Os Municípios de Caicó, Apodi, Luiz 

Gomes, Parnamirim, São Miguel do Gostoso, Ceará-Mirim, Mossoró e Natal serão 
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beneficiados pelos produtos e serviços construídos através dos projetos e viabilizados 

com o apoio do Sebrae. 

PROJETOS SELECIONADOS: 

Música: “Do Nordeste ao Jazz”, For All – Primeiro Experimento, Samba Voluntário 

do RN e Sinfonia Trampolim da Vitória. 

Audiovisual: 1944 – Roteiro e Laboratório Criativo o Cinema Potiguar (LAP), 5º 

Mostra de Cinema de Gostoso/Cursos de formação técnica e audiovisual, Oficinas 

Inclusivas Urbanocine 2018 e Vozes do Semiárido. 

Editoração: Coleção “A participação do RN na 2º Guerra Mundial”, Guia não 

tradicional da Cidade do Natal e Songbook “Tico da Costa para bandas filarmônicas”. 

Artes Cênicas: “Bye, bye Natal”, Jacy – 5 anos e Projeto 2043. 

Dança: Conecta México, Espetáculo pelo Pescoço, Paranauê e Tromba. 

Artes visuais: Caminhos de Várzea: [re]significar memórias, Colorindo a Vida, 

Exposição Marcelus Bob – Os aviões da 2º guerra e Imagens de uma guerra 

esquecida: Ensaio Fotográfico. 

Artesanato: No sertão não temos guerra, nós temos moda! 
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Oficina orienta como projetar uma carreira bem-sucedida 
 
Evento aberto ao público é uma oportunidade para quem está insatisfeito 
com sua atividade profissional e deseja obter novos conhecimentos Qual a 
relação entre satisfação profissional e produtividade no trabalho? O assunto é 
tema de uma oficina na faculdade Estácio Alexandrino, na próxima segunda-
feira (13), às 18h30. O evento é uma oportunidade para quem está 
insatisfeito com sua atividade profissional e deseja obter novos 
conhecimentos para construir uma carreira bem-sucedida e satisfatória. A 
oficina é aberta ao público em geral, com entrada de 2 kg de alimento não 
perecível. Segundo Andréa Caraú, professora de Pós-Graduação da Estácio 
Natal, a satisfação e a produtividade devem estar totalmente conectadas. Já 
se foi o tempo em que um bom salário era o único indicador de um bom 
emprego. “É necessário que tenhamos uma nova perspectiva em relação ao 
trabalho. Devemos ver nossa profissão com olhar de empreendedor e 
construir uma carreira. Mas tudo isso começa quando temos clareza do que 
queremos enquanto pessoa e profissional”, afirma Andréa. Prova disso são 
os altos índices de fadiga relacionados à vida profissional. No Brasil, 70% da 
população economicamente ativa sofrem de estresse causado por questões 
relacionadas ao emprego. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam 
que 30% dos trabalhadores do planeta apresentam transtornos da ansiedade, 
estresse ou depressão. “Na oficina, vamos instruir os participantes sobre 
como avaliar sua vida profissional, além de apresentarmos métodos tanto 
para estimular a mentalidade empreendedora, como também para construir 
um plano de ação para atingir os objetivos da carreira profissional”, explica 
Caraú. Sobre a palestrante Andréa Caraú é especialista em Gestão 
Estratégica de Pessoas, atua com liderança e desenvolvimento humano há 
15 anos, foi instrutora de cursos e treinamentos na área de gestão e negócios 
noSenac/RN; empresária, administradora e educadora, atua como 
palestrante, coach de carreira, consultora e mentora de profissionais 
autônomos/liberais, empreendedores e líderes. Professora na pós-graduação 
de “Líder Coach” da Faculdade Estácio Natal. [ por assessoria de imprensa ]
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