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VEÍCULO: BLOG JORNAL A NOTÍCIA  DATA: 11.10.18 
 

Sesc abre inscrições para cursos gratuitos de 

novembro 
Crédito: Lorena Gurgel 

 
As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta quinta-feira, 11 de 
outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 
Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, oferecerá 173 vagas distribuídas 
em turmas em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades Sesc das 
cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade é o Sesc Cidade 
Alta. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão oferecidos cursos 
de confecção de roupas versáteis, moda jovem e casual e bordados em pedrarias no 
Sesc Cidade Alta. Além disso, designer de sobrancelhas é outra opção para novembro. 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se torna cada vez maior. 
Por isso, quatro dos cursos são voltados para a temática do Natal, tanto para a 
decoração como para a culinária. Na cozinha pedagógica do Sesc Mossoró, além de 
bolos natalinos, também será oferecido curso sobre o preparo de palhas italianas. 

http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2018/10/Curso-de-corte-e-costura-Sesc-RN.jpg
http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2018/10/Curso-de-corte-e-costura-Sesc-RN.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

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 
26/10, e as aulas começam em datas especificadas no edital. 
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. 

 
 

http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: BLOG ROBERTO FLÁVIO  DATA: 11.10.18 
 

Sesc abre inscrições para cursos 

gratuitos de novembro; 173 vagas em 

cinco cidades do RN 
   

As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta 

quinta-feira, 11 de outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço 

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

Sistema Fecomércio, oferecerá 173 vagas distribuídas em turmas em 

Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das 

unidades Sesc das cidades onde acontecerão os cursos. Na capital 

potiguar, a unidade é o Sesc Cidade Alta. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão 

oferecidos cursos de confecção de roupas versáteis, moda jovem e 

casual e bordados em pedrarias no Sesc Cidade Alta. Além disso, 

designer de sobrancelhas é outra opção para novembro. 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se 

torna cada vez maior. Por isso, quatro dos cursos são voltados para a 

temática do Natal, tanto para a decoração como para a culinária. Na 

cozinha pedagógica do Sesc Mossoró, além de bolos natalinos, também 

será oferecido curso sobre o preparo de palhas italianas. 

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 26/10, e as aulas começam 

em datas especificadas no edital. 

http://www.sescrn.com.br/


 

CONTINUAÇÃO 

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. 

Serviço: 

Onde se inscrever 

Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal – RN | (84) 
3133-0360 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | (84) 
3316-3665 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-
2337 

Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo 
Juremal | (84) 3251-2798 

Sesc Ler Nova Cruz. Rua Severino Nunes, nº 55. Frei Damião | (84) 
3281-4078. 

Edital com mais informações: www.sescrn.com.br/cursos 

 

http://www.sescrn.com.br/cursos


 

VEÍCULO: PORTAL G1/RN  DATA: 10.10.18 
 

Sesc oferece cursos gratuitos em cinco cidades 
potiguares 

Ao todo, 173 vagas serão oferecidas no RN. Inscrições 

podem ser feitas até dia 23 de outubro. Aulas 

começam em novembro. 
Por G1 RN 

 
Cursos gratuitos começam em novembro — Foto: Divulgação 

 

Começam nesta quinta-feira (11) as inscrições para cursos gratuitos 
ofertados pelo Serviço Social do Comércio (Sesc RN). Ao todo serão 173 
vagas distribuídas em cinco cidades do RN: Natal, Mossoró, Caicó, São 
Paulo do Potengi e Nova Cruz. 
Os interessados poderão se inscrever até 23 de outubro em cursos de 
bordados, moda jovem e casual, confecção de roupas versáteis, designer de 
sobrancelhas, além de capacitações sobre o preparo de bolos e palhas 
italianas. 
Os cursos gratuitos são abertos aos trabalhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo e seus dependentes, além de estudantes de escolas 
públicas com renda familiar mensal inferior a três salários. 
Para se inscrever será necessário apresentar RG ou Certidão de 
Nascimento, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. O resultado 
será divulgado no site do Sesc em 26 de outubro e as aulas começam em 
novembro. As datas estão disponíveis no edital. 

https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Frn%2Frio-grande-do-norte%2Fnoticia%2F2018%2F10%2F10%2Fsesc-oferece-cursos-gratuitos-em-cinco-cidades-potiguares.ghtml%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Sesc%20oferece%20cursos%20gratuitos%20em%20cinco%20cidades%20potiguares
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Frn%2Frio-grande-do-norte%2Fnoticia%2F2018%2F10%2F10%2Fsesc-oferece-cursos-gratuitos-em-cinco-cidades-potiguares.ghtml%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Sesc%20oferece%20cursos%20gratuitos%20em%20cinco%20cidades%20potiguares
https://www.sescrn.com.br/home
https://www.sescrn.com.br/_ups/files/files/4%C2%BA%20edital%202018(1).pdf


 

VEÍCULO: PORTAL DA ABELHINHA  DATA: 10.10.18 
 

Sesc abre inscrições para cursos gratuitos de novembro 

As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta quinta-feira, 11 de 

outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 

do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, oferecerá 173 vagas 

distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. 

 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades Sesc das 

cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade é o Sesc Cidade 

Alta. 

 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão oferecidos cursos 

de confecção de roupas versáteis, moda jovem e casual e bordados em pedrarias no 

Sesc Cidade Alta. Além disso, designer de sobrancelhas é outra opção para novembro. 

 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se torna cada vez 

maior. Por isso, quatro dos cursos são voltados para a temática do Natal, tanto para a 

decoração como para a culinária. Na cozinha pedagógica do Sesc Mossoró, além de 

bolos natalinos, também será oferecido curso sobre o preparo de palhas italianas. 

 

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 26/10, e as aulas começam em datas especificadas no edital. 

 

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. 

 



 

VEÍCULO: PORTAL NOMINUTO  DATA: 10.10.18 
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VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 10.10.18 
 

Sesc abre inscrições para cursos gratuitos 

de novembro; 173 vagas em cinco cidades 

do RN 

 

 

As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta quinta-

feira, 11 de outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço Social do 

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

Fecomércio, oferecerá 173 vagas distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, 

Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades 

Sesc das cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade 

é o Sesc Cidade Alta. 



 

CONTINUAÇÃO 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão 

oferecidos cursos de confecção de roupas versáteis, moda jovem e casual e 

bordados em pedrarias no Sesc Cidade Alta. Além disso, designer de 

sobrancelhas é outra opção para novembro. 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se torna cada 

vez maior. Por isso, quatro dos cursos são voltados para a temática do Natal, 

tanto para a decoração como para a culinária. Na cozinha pedagógica do 

Sesc Mossoró, além de bolos natalinos, também será oferecido curso sobre o 

preparo de palhas italianas. 

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 26/10, e as aulas começam em datas 

especificadas no edital. 

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. 

Serviço: 

Onde se inscrever 

Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal – RN | (84) 3133-

0360 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | (84) 3316-

3665 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-2337 

Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo Juremal | 

(84) 3251-2798 

Sesc Ler Nova Cruz. Rua Severino Nunes, nº 55. Frei Damião | (84) 3281-

4078. 

Edital com mais informações: www.sescrn.com.br/cursos 

http://www.sescrn.com.br/
http://www.sescrn.com.br/cursos


 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 10.10.18 
 

SESC ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSOS 

GRATUITOS DE NOVEMBRO 

As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta quinta-feira, 11 

de outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, oferecerá 173 

vagas distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e 

Nova Cruz. 

 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades Sesc 

das cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade é o Sesc 

Cidade Alta. 

 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão oferecidos 

cursos de confecção de roupas versáteis, moda jovem e casual e bordados em 

pedrarias no Sesc Cidade Alta. Além disso, designer de sobrancelhas é outra opção 

para novembro. 

 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se torna cada vez 

maior. Por isso, quatro dos cursos são voltados para a temática do Natal, 

https://2.bp.blogspot.com/-B3T_0fKNYW4/W75nJ0_RnVI/AAAAAAAA-Ug/jvBsvSvL7q4z_oT3wXlLAjv-Q1P9ZMuggCLcBGAs/s1600/cozinha%2Bpedag%25C3%25B3gica%2Bsesc%2Bmossor%25C3%25B3%2B2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-B3T_0fKNYW4/W75nJ0_RnVI/AAAAAAAA-Ug/jvBsvSvL7q4z_oT3wXlLAjv-Q1P9ZMuggCLcBGAs/s1600/cozinha%2Bpedag%25C3%25B3gica%2Bsesc%2Bmossor%25C3%25B3%2B2.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

 

tanto para a decoração como para a culinária. Na cozinha pedagógica do Sesc 

Mossoró, além de bolos natalinos, também será oferecido curso sobre o preparo de 

palhas italianas. 

 

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 26/10, e as aulas começam em datas especificadas no edital. 

 

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. 

Serviço: 

O quê? Inscrições para cursos gratuitos de novembro  

Quando? 11 a 23 de outubro (exceto nos finais de semana) 

Onde se inscrever? 

Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal - RN | (84) 3133-0360 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | (84) 3316-3665 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-2337 

Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo Juremal | (84) 

3251-2798 

Sesc Ler Nova Cruz. Rua Severino Nunes, nº 55. Frei Damião | (84) 3281-4078.  

 

Edital com mais informações: www.sescrn.com.br/cursos 

http://www.sescrn.com.br/
http://www.sescrn.com.br/cursos


 

VEÍCULO: SITE VERSÁTIL NEWS  DATA: 10.10.18 
 

Inscrições abertas para cursos gratuitos de 
novembro 

 

As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta 
quinta-feira, 11 de outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço 
Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição 
do Sistema Fecomércio, oferecerá 173 vagas distribuídas em 
turmas em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova 
Cruz. 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das 
unidades Sesc das cidades onde acontecerão os cursos. Na capital 
potiguar, a unidade é o Sesc Cidade Alta. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, 
serão oferecidos cursos de confecção de roupas versáteis, moda 
jovem e casual e bordados em pedrarias no Sesc Cidade Alta. Além 
disso, designer de sobrancelhas é outra opção para novembro. 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se 
torna cada vez maior. Por isso, quatro dos cursos são voltados para 
a temática do Natal, tanto para a decoração como para a culinária. 
Na cozinha pedagógica do Sesc Mossoró, além de bolos natalinos, 
também será oferecido curso sobre o preparo de palhas italianas.  

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 26/10, e as aulas começam 
em datas especificadas no edital. Confira todos os nossos cursos 
de novembro AQUI. 
 
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.  

https://www.sescrn.com.br/educacao/cursos


 

CONTINUAÇÃO 

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.  
Serviço: 
O quê? Inscrições para cursos gratuitos de novembro  
Quando? 11 a 23 de outubro (exceto nos finais de semana) 
Onde se inscrever? 
Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal – RN | 
(84) 3133-0360 
Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | 
(84) 3316-3665 
Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-
2337 
Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo 
Juremal | (84) 3251-2798 
Sesc Ler Nova Cruz. Rua Severino Nunes, nº 55. Frei Damião | (84) 
3281-4078. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG NOVA CRUZ OFICIAL RN  DATA: 10.10.18 
 

Inscrições abertas para cursos gratuitos de 

novembro no SESC em Nova Cruz e mais 

4 cidades 

As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta quinta-

feira, 11 de outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço Social do 

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

Fecomércio, oferecerá 173 vagas distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, 

Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades 

Sesc das cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade 

é o Sesc Cidade Alta.  

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão 

oferecidos cursos de confecção de roupas versáteis, moda jovem e casual e 

bordados em pedrarias no Sesc Cidade Alta. Além disso, designer de 

sobrancelhas é outra opção para novembro. 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se torna cada 

vez maior. Por isso, quatro dos cursos são voltados para a temática do Natal, 

tanto para a decoração como para a culinária. Na cozinha pedagógica do 

Sesc Mossoró, além de bolos natalinos, também será oferecido curso sobre o 

preparo de palhas italianas.  

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 26/10, e as aulas começam em datas 

especificadas no edital. Confira todos os nossos cursos de novembro AQUI. 

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  

https://www.sescrn.com.br/educacao/cursos


 

CONTINUAÇÃO 

 

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. 

Serviço: 

O quê? Inscrições para cursos gratuitos de novembro  

Quando? 11 a 23 de outubro (exceto nos finais de semana) 

Onde se inscrever? 

Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal - RN | (84) 3133-

0360 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | (84) 3316-

3665 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-2337 

Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo Juremal | 

(84) 3251-2798 

Sesc Ler Nova Cruz. Rua Severino Nunes, nº 55. Frei Damião | (84) 3281-

4078.  

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL DA ABELHINHA  DATA: 10.10.18 
 

Notícias da Tarde 

 
Sesc abre inscrições para cursos gratuitos de novembro 

https://bit.ly/2OSQGzi 
 



 

VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ  DATA: 10.10.18 
  

Sesc abre inscrições para cursos 

gratuitos de novembro 
   

 

Serão oferecidas 173 vagas em cinco cidades do RN. Inscrições vão de 

11 a 23/10 

As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta 

quinta-feira, 11 de outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço 

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

Sistema Fecomércio, oferecerá 173 vagas distribuídas em turmas em 

Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Curso-de-corte-e-costura-Sesc-RN.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das 

unidades Sesc das cidades onde acontecerão os cursos. Na capital 

potiguar, a unidade é o Sesc Cidade Alta. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão 

oferecidos cursos de confecção de roupas versáteis, moda jovem e 

casual e bordados em pedrarias no Sesc Cidade Alta. Além disso, 

designer de sobrancelhas é outra opção para novembro. 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se 

torna cada vez maior. Por isso, quatro dos cursos são voltados para a 

temática do Natal, tanto para a decoração como para a culinária. Na 

cozinha pedagógica do Sesc Mossoró, além de bolos natalinos, também 

será oferecido curso sobre o preparo de palhas italianas. 

 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2018/10/cozinha-pedag%C3%B3gica-sesc-mossor%C3%B3-2.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

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 26/10, e as aulas começam 

em datas especificadas no edital. 

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. 

 
 

http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: BLOG COMPANHIA DA NOTÍCIA  DATA: 10.10.18 
 

Qualificação:  Sesc abre inscrições para cursos 

gratuitos de novembro 

 

As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta quinta-feira, 11 de 
outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 
Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, oferecerá 173 vagas distribuídas 
em turmas em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades Sesc das 
cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade é o Sesc Cidade 
Alta. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão oferecidos cursos 
de confecção de roupas versáteis, moda jovem e casual e bordados em pedrarias no 
Sesc Cidade Alta. Além disso, designer de sobrancelhas é outra opção para novembro. 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se torna cada vez maior. 
Por isso, quatro dos cursos são voltados para a temática do Natal, tanto para a 
decoração como para a culinária. Na cozinha pedagógica do Sesc Mossoró, além de 
bolos natalinos, também será oferecido curso sobre o preparo de palhas italianas. 

http://companhiadanoticia.com.br/qualificacao-sesc-abre-inscricoes-para-cursos-gratuitos-de-novembro/
http://companhiadanoticia.com.br/qualificacao-sesc-abre-inscricoes-para-cursos-gratuitos-de-novembro/


 

CONTINUAÇÃO 

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 
26/10, e as aulas começam em datas especificadas no edital. 

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. 

Serviço: 

O quê? Inscrições para cursos gratuitos de novembro 
Quando? 11 a 23 de outubro (exceto nos finais de semana) 
Onde se inscrever? 
Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal – RN | (84) 3133-0360 
Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | (84) 3316-3665 
Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-2337 
Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo Juremal | (84) 3251-
2798 
Sesc Ler Nova Cruz. Rua Severino Nunes, nº 55. Frei Damião | (84) 3281-4078. 

>>>> Edital com mais informações: www.sescrn.com.br/cursos 

Fonte: Assessoria de Comunicação do SESC RN 

 
 

http://www.sescrn.com.br/cursos


 

VEÍCULO: BLOG DO VALDEMAR TIBÁ  DATA: 10.10.18 
 

Inscrições abertas para cursos gratuitos de 
novembro. 
As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta quinta-
feira, 11 de outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 
Fecomércio, oferecerá 173 vagas distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, 
Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. 
 
As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades 
Sesc das cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade 
é o Sesc Cidade Alta. 
 
Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão 
oferecidos cursos de confecção de roupas versáteis, moda jovem e casual e 
bordados em pedrarias no Sesc Cidade Alta. Além disso, designer de 
sobrancelhas é outra opção para novembro. 
 
Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se torna cada 
vez maior. Por isso, quatro dos cursos são voltados para a temática do Natal, 
tanto para a decoração como para a culinária. Na cozinha pedagógica do 
Sesc Mossoró, além de bolos natalinos, também será oferecido curso sobre o 
preparo de palhas italianas. 
 
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 26/10, e as aulas começam em datas 
especificadas no edital. 
 
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. 



 

CONTINUAÇÃO 

 
Serviço: 
O quê? Inscrições para cursos gratuitos de novembro Quando? 11 a 23 de 
outubro (exceto nos finais de semana) Onde se inscrever? 
Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal – RN | (84) 3133-
0360 
Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | (84) 3316-
3665 
Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-2337 
Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo Juremal | 
(84) 3251-2798 
Sesc Ler Nova Cruz. Rua Severino Nunes, nº 55. Frei Damião | (84) 3281-
4078.   

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MOSSORÓ HOJE  DATA: 10.10.18 
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VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ  DATA: 10.10.18 
 

Cursos gratuitos do Sesc abrem 

inscrições em Caicó 
 
 

As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta quinta-
feira, 11 de outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 
Fecomércio, oferecerá 173 vagas distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, 
Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades 
Sesc das cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade 
é o Sesc Cidade Alta. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão 
oferecidos cursos de confecção de roupas versáteis, moda jovem e casual e 
bordados em pedrarias no Sesc Cidade Alta. Além disso, designer de 
sobrancelhas é outra opção para novembro. 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se torna cada 
vez maior. Por isso, quatro dos cursos são voltados para a temática do Natal, 
tanto para a decoração como para a culinária. Na cozinha pedagógica do 
Sesc Mossoró, além de bolos natalinos, também será oferecido curso sobre o 
preparo de palhas italianas. 

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 26/10, e as aulas começam em datas 
especificadas no edital. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG VNT ONLINE  DATA: 10.10.18 
 

Sesc oferece cursos gratuitos 
em Nova Cruz e mais quatro 
cidades do RN 

 

Foto: Internet 

 

As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta quinta-feira, 11 de 

outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 

(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, oferecerá 173 vagas distribuídas em turmas 

em Nova Cruz, no Agreste do Rio Grande do Norte e mais quatro cidades potiguares: Natal, 

Mossoró, Caicó e São Paulo do Potengi. 

 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades Sesc das 

cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade é o Sesc Cidade Alta.  

 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão oferecidos cursos de 

confecção de roupas versáteis, moda jovem e casual e bordados em pedrarias no Sesc 

Cidade Alta. Além disso, designer de sobrancelhas é outra opção para novembro. 

 



 

CONTINUAÇÃO 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se torna cada vez maior. Por 

isso, quatro dos cursos são voltados para a temática do Natal, tanto para a decoração como 

para a culinária. Na cozinha pedagógica do Sesc Mossoró, além de bolos natalinos, também 

será oferecido curso sobre o preparo de palhas italianas.  

 

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 26/10, 

e as aulas começam em datas especificadas no edital. Confira todos os nossos cursos de 

novembro AQUI. 

 

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. 

 

Serviço: 

O quê? Inscrições para cursos gratuitos de novembro  

Quando? 11 a 23 de outubro (exceto nos finais de semana) 

Onde se inscrever? 

Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal - RN | (84) 3133-0360 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | (84) 3316-3665 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-2337 

Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo Juremal | (84) 3251-2798 

Sesc Ler Nova Cruz. Rua Severino Nunes, nº 55. Frei Damião | (84) 3281-4078.  

http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: BLOG EDILSON SILVA  DATA: 10.10.18 
 

Cursos gratuitos do Sesc abrem inscrições em 
Caicó 

 

As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta quinta-feira, 11 de 

outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 

Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, oferecerá 173 vagas distribuídas 

em turmas em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades Sesc das 

cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade é o Sesc Cidade 

Alta. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão oferecidos cursos 

de confecção de roupas versáteis, moda jovem e casual e bordados em pedrarias no 

Sesc Cidade Alta. Além disso, designer de sobrancelhas é outra opção para novembro. 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se torna cada vez maior. 

Por isso, quatro dos cursos são voltados para a temática do Natal, tanto para a 

decoração como para a culinária. Na cozinha pedagógica do Sesc Mossoró, além de 

bolos natalinos, também será oferecido curso sobre o preparo de palhas italianas. 

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 

26/10, e as aulas começam em datas especificadas no edital. 

 



 

VEÍCULO: BLOG NELSON DANTAS  DATA: 10.10.18 
 

Sesc oferece cursos gratuitos em cinco cidades 
potiguares 

Começam nesta quinta-feira (11) as inscrições para cursos gratuitos ofertados pelo 

Serviço Social do Comércio (Sesc RN). Ao todo serão 173 vagas distribuídas em cinco 

cidades do RN: Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. 

 

Os interessados poderão se inscrever até 23 de outubro em cursos de bordados, moda 

jovem e casual, confecção de roupas versáteis, designer de sobrancelhas, além de 

capacitações sobre o preparo de bolos e palhas italianas. 

 

Os cursos gratuitos são abertos aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e 

turismo e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas com renda familiar 

mensal inferior a três salários. 

 

Para se inscrever será necessário apresentar RG ou Certidão de Nascimento, CPF, 

comprovante de residência e de escolaridade. O resultado será divulgado no site do 

Sesc em 26 de outubro e as aulas começam em novembro. As datas estão disponíveis 

no edital. 

 
 

http://nelsondantas.blogspot.com/2018/10/sesc-oferece-cursos-gratuitos-em-cinco.html
http://nelsondantas.blogspot.com/2018/10/sesc-oferece-cursos-gratuitos-em-cinco.html
https://www.sescrn.com.br/home
https://www.sescrn.com.br/home
https://www.sescrn.com.br/_ups/files/files/4%C2%BA%20edital%202018(1).pdf


 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 10.10.18 
 

Macaíba celebra “Outubro Rosa” 
com caminhada até o Centro de 
Cultura 

Após a caminhada, houve uma série de ações gratuitas para a população 
feminina, em parceria com o Sesc/RN e o Senac/RN, como corte de cabelo e 
design de sobrancelhas 

Assessoria de Imprensa 
Evento foi coordenado pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde 

 

Redação 

Na manhã desta quarta-feira, 10, centenas de mulheres vestiram a cor da 
campanha denominada de Outubro Rosa percorrendo várias ruas do Centro 
de Macaíba em direção ao Centro de Cultura para chamar a atenção sobre a 
prevenção e combate ao câncer de mama. 

Após a caminhada, houve uma série de ações gratuitas para a população 
feminina, em parceria com o Sesc/RN e o Senac/RN, como corte de cabelo, 
design de sobrancelhas, orientações nutricionais, atendimentos preventivos,  



 

CONTINUAÇÃO  

 

solicitação de mamografias e uma apresentação artística do grupo de 
mulheres “Mãos amigas”. 

O evento foi coordenado pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Outubro Rosa 

O mês de outubro é caracterizado por ações de diversos órgãos e entidades 
que empenham os seus esforços pela detecção precoce do câncer de mama. 
São 31 dias dedicados à conscientização sobre a temática, mostrando os 
avanços já conquistados e também o desafio para vencer o câncer, uma 
doença que afeta um grande número de brasileiras anualmente, sendo a 
quinta maior causa de mortalidade do mundo. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 10.10.18 
 

Campanha do Outubro Rosa do Sesc é 
lançada em Natal 
 

 
Na manhã da terça-feira (9/10), o Serviço Social do Comércio, instituição do Sistema 
Fecomércio, abriu oficialmente a campanha do Outubro Rosa no Partage Norte 
Shopping. A programação contemplou o depoimento de uma paciente em 
tratamento quimioterápico que destacou a importância dos cuidados com a saúde. 
 
“Eu não sentia nada e em uma ida de rotina ao médico foi detectado um tumor na 
mama. Foi uma notícia muito difícil de aceitar, pois eu não acreditava que estava 
doente e muito menos que poderia tirar algo positivo nessa experiência. Mudei 
minha opinião e nesses cinco meses de tratamento busco forças para passar uma 
mensagem positiva para outras mulheres que estão em tratamento contra câncer”.  
 
O diretor regional do Sesc RN, Fernando Virgilio, destacou as ações do Sesc no 
Outubro Rosa. “Além de Natal, estamos desenvolvendo atividades em São Paulo do 
Potengi, Macaíba, Caicó, Nova Cruz, com caminhadas, orientações em saúde, 
exames de mamografias e preventivos, tudo em uma ampla programação que 
acontece durante todo o mês de outubro”. 

https://1.bp.blogspot.com/-tK86Ef6fPo4/W75Cp3-jLHI/AAAAAAACExQ/OCpD_0jaLbQ7HOsJFGfrEZdS2UOQGoNgwCLcBGAs/s1600/b131f5ab0c041568702f90a8d083a25f-484x363.jpg


 

CONTINUAÇÃO 
 
Outro momento da abertura foi a doação de cabelo ao vivo para a confecção de 
perucas destinadas às mulheres em tratamento quimioterápico. Os cortes gratuitos 
serão realizados em parceria com o Senac RN, até o dia 16 de outubro, no 2º piso do 
Partage Norte Shopping. 
 
A programação segue com os desfiles “Um toque pela autoestima”, com mulheres 
que superaram ou estão enfrentando o câncer de mama. Os desfiles acontecerão em 
Natal (20/10), em Mossoró (14/10) e em Caicó (19/10). O objetivo é valorizar a 
beleza e estimular a autoestima das mulheres que passaram ou ainda passam pelo 
tratamento. 
 
A campanha na capital potiguar começou em setembro, com os agendamentos 
gratuitos para mamografias e preventivos na unidade móvel Sesc Saúde Mulher, que 
está estacionada no Partage Norte Shopping. 
 
Outubro Rosa 
 
Simbolizado pelo laço rosa, o Outubro Rosa é um movimento popular realizado 
mundialmente, criado nos Estados Unidos em 1997, para a conscientização do 
diagnóstico precoce do câncer de mama. Iluminar monumentos, prédios públicos, 
pontes e teatros com essa cor também faz parte do movimento. O Sesc RN apoia a 
campanha desde 2009, com campanhas educativas e ações de conscientização sobre 
o tema. 
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SENAC 
VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 10.10.18 
 

Natal sedia evento voltado para a 

inovação tecnológica nos pequenos 

negócios 

Programação acontece nos dias 22 e 23 de outubro, no Centro de Convenções 

Por Redação 

 
Natal será sede da 1ª edição do Nordeste Digital Expo nos próximos dias 22 e 23, no 

Centro de Convenções de Natal. A expectativa dos organizadores é que o evento, que 

vai reunir tecnologia, inovação, empreendedorismo e negócios digitais, entre para o 

rol dos maiores do Brasil atraindo um público de 1.000 participantes. Nos dois dias a 

programação será das 16h às 21h, totalizando 10 horas de repasse de conhecimentos e 

troca de informações. A realização é do Sebrae-RN e Senac-RN. O evento também 

faz parte da programação que marca as comemorações pelos 45 anos do Sebrae no 

Rio Grande do Norte. 

O objetivo é apresentar ferramentas e profissionais com expertise em soluções digitais 

para as micro e pequenas empresas potiguares. As inscrições promocionais do 

primeiro lote já estão abertas e o investimento é de R$ 120 para os dois dias. Os 

interessados devem se inscrever no site www.nordesteexpo.com.br ou através do Call 

Center 0800 570 0800. 
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O evento contará com personalidades do cenário nacional reconhecidas por suas 

trajetórias de sucesso no processo transformação de digital. Estão programadas quatro 

palestras magnas, sendo duas ministradas a cada noite. Palestrantes como o jornalista 

e professor do Instituto Brasileiro de Mercado e Capitais, Marcelo Tas e os 

empresários Fábio Duarte (FitDance), Robinson Shiba (China in Box) e Tallis Gomes 

(Easy Táxi) fazem parte da lista de renome nacional. 

“O mundo inteiro está passando pela transformação digital e nós não poderíamos ficar 

de fora dessa nova ordem mundial, que eu considero irreversível. O Sebrae tem um 

papel transformador no ecossistema dos pequenos negócios e tem o dever de 

contribuir com os empresários de pequenas empresas para que eles se conectem 

através das tecnologias disponíveis”, afirma o diretor superintendente do Sebrae no 

Rio Grande do Norte, José Ferreira de Melo Neto. 

Comportamento, Negócios, Marketing, Gestão e Economia são alguns dos temas que 

serão abordados com interação da plateia. Sob o tema central ‘Sebrae na 

transformação digital’, o Nordeste Digital Expo vai reunir empresários, 

empreendedores e profissionais de todos os segmentos do comércio, da indústria, dos 

serviços e do agronegócio. Ao todo serão realizadas 30 palestras, que acontecerão 

simultaneamente em cinco palcos temáticos. Em um formato inédito em Natal, cada 

participante receberá um rádio com um fone de ouvido para sintonizar o palco que 

deseja ouvir a palestra. 

Paralelamente à programação de palestras ocorrerá uma Feira de Negócios, na qual 

algumas empresas vão expor produtos e serviços relacionados à tecnologia e 

inovação. Os empreendedores interessados em apresentar soluções tecnológicas para 

as pequenas e microempresas devem entrar em contato com o Sebrae-RN, através do 

e-mail eventos@rn.sebrae.com.br visando receber informações e orientações sobre 

como participar como expositor da feira. 
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‘Domingo na Arena’ presta homenagem às 
crianças 

 

O Dia da Criança, no Brasil, é tradicionalmente comemorado em 12 
de outubro. E esse ano a data vai cair numa sexta-feira. 
  
O ‘Domingo na Arena’ resolveu estender a homenagem, 
promovendo umaedição especial para a criançada no dia 14 , 
durante o evento dominical da Arena das Dunas, apresentado e 
assinado pelo Sistema FIERN e Fecomércio e pelos projetos 
‘Cultura na Praça’ e ‘Som na Caixa’. Começa às 15h e a entrada é 
gratuita. 
 
Além das brincadeiras com infláveis e pula-pula, presença de 
pernas de pau, com a equipe da ‘Brinquedos e Brincadeiras’, e as 
maquiagens artísticas de Larissa Fontes, o público infantil desta 
edição especial do ‘Domingo na Arena’ vai poder se divertir à valer 
com os recreadores, camarim temático e personagens infantis da 
Fábrica das Maravilhas. Patins Mania e Kid’s Car também 
confirmaram presença, com as tradicionais aulas e locação de 
patins e aluguel de carrinhos elétricos, respectivamente. 
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Bandinha de Fanfarra Clarin Kids abre as apresentações do palco 
principal, a partir das 15h. Logo em seguida, às 16h, haverá o Aulão 
Especial de Ritmos ‘Heróis, Príncipes e Princesas’, sob a 
orientação da turma da CarboFIT, parceria do evento. Bisteca & 
Bochechinha entram em cena às 17h com o espetáculo “A Alegria 
Chegou”. Às 18h, a Orquestra de Cordas do Sesc Cidadão promove 
uma apresentação especial de 30 minutos e às 18h30 a turma da 
Fábrica das Maravilhas apresenta o espetáculo ‘Mickey no Reino 
das Maravilhas’.  

Programação variada  
Em paralelo às atrações infantis, o ‘Domingo na Arena’ especial das 
crianças conta ainda com o Núcleo de Educação e Robótica do 
SESI/RN e as atividades de massoterapia e terapias Orientais, com 
a SANAR Terapias. O SESC/RN vai estar no local com uma Unidade 
Móvel de Leitura e os escoteiros mantém as apresentações do 
movimento com os grupos do 52º Grupo Escoteiro Henrique 
Castriciano e 64º Grupo Escoteiro do Mar Artífices Náuticos/IFRN. 
Os gamers estão de volta com a Liga Digicom e o Museu do 
Videogame Potiguar já confirmou presença com exposições, lojinha 
e jogos. 

Feira CRIA 
Com projeto gráfico de Gabriela L’Amour e realização de Marina 
Brazil, será realizado em paralelo à programação especial do Dia 
das Crianças a sétima edição da ‘Feira Cria’. Serão expostos 
trabalhos de mais de 60 artistas em vários segmentos: fotografia, 
ilustração, serigrafia, editoras independentes, pintura, quadrinhos, 
gravura, literatura, cordel, encadernação, oficinas de arte impressa 
e publicação independente. 
 
Trata-se de uma feira itinerante, tipicamente nordestina, de arte 
impressa e publicação independente, que fomenta a produção 
artística da região. Mais de 200 artistas de diversos estados do país 
já participaram da feira, que começou em agosto de 2017, em João 
Pessoa/PB, com passagem por Recife/PE, também. 

PROGRAMAÇÃO PALCO PRINCIPAL  
15h – Bandinha de Fanfarra Clarin Kids  
16h – Aulão Especial de Ritmos “Heróis, Príncipes e Princesas” 
(CarboFIT) 
17h – Bisteca & Bochechinha “A Alegr ia Chegou” 
18h – Orquestra de Cordas do Sesc Cidadão (Sesc RN)  
18h30 – Mickey no Reino das Maravilhas (Fábrica das Maravilhas)  
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Mais sobre o projeto Cultura na Praça  
O projeto Cultura na Praça nasceu com o objetivo de trazer uma 
programação cultural especial para os potiguares e turistas que 
visitam a cidade curtirem o domingo com a família, sempre com uma 
atração infantil e uma atração musical. As apresentações 
acontecem dentro da programação do Domingo na Arena, que 
ocorre todos os domingos, na praça externa da Arena das Dunas, a 
partir das 15h, com acesso gratuito. O projeto Cultura na Praça tem 
a realização da Cultura de Valor e patrocínio da Prefeitura do Natal, 
Programa Djalma Maranhão e Arena das Dunas.  
 
Sobre o projeto Som na Caixa  
‘Som na Caixa’ é uma expressão usada até hoje para pedir que 
alguém toque uma música. Uma música que vai reverberar pelas 
caixas de som, que promete levar para dentro de si dezenas de 
artistas potiguares, fazendo chegar a todos o melhor da nossa 
música potiguar de forma democrática e gratuita. É o público que 
pede: ‘Som na Caixa’! O projeto funcionará como uma caixa aberta, 
colocando o talento dos artistas potiguares em evidência, com 
apresentações musicais realizadas todos os domingos dentro da 
programação do ‘Domingo na Arena’, na Arena das Dunas. O ‘Som 
na Caixa’, que tem o patrocínio da Arena das Dunas e Prefeitura de 
Natal, via Programa Djalma Maranhão, é um desdobramento do site 
‘Cidade do Som’, que já vem promovendo e registrando a história e 
a arte dos artistas locais . Agora, o ‘Som na Caixa’ sai do virtual 
para o real, criando uma aproximação maior entre os artistas 
potiguares e o público. 
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Festa do Boi 2018 tem início no feriado desta 

sexta-feira, 12, e deve atrair 330 mil pessoas 

e movimentar R$ 50 milhões 

Maior evento do agronegócio potiguar chega à sua 56ª edição, terá programação 

especial para crianças e mais de 2.500 animais PO em exposição 

 

Vai começar o maior e mais tradicional evento agropecuário do Nordeste 

brasileiro. Em sua 56ª edição a Festa do Boi 2018, realizada pela Associação 

Norteriograndense de Criadores (Anorc) em parceria com o Governo do 

Estado, Prefeitura de Parnamirim, BB, BNB, AGN, Senar, Emater, 

Fecomércio, Fiern e Sebrae, deverá movimentar mais de R$ 50 milhões em 

negócios e receber um público estimado em 330 mil pessoas no Parque 

Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, no período de 12 a 20 de outubro. 

Com uma programação de exposições, negócios e lazer diversificada, o 

evento promete ser uma grande pedida para a família potiguar. 

O Parque Aristófanes Fernandes abre ao público às 8h do dia 12, com uma 

programação especial voltada às crianças, com parque de diversões, passeio 

de pônei, fazendinha e espaço aventura (uma das novidades deste ano, que 

contará com escalada kids, parque de arvorismo e tirolesa, entre outras 

atrações). Haverá ainda, na Arena de Shows, o “Show da criançada”, com 

alguns dos principais personagens infantis dos desenhos da Pixar e da 

Disney, além de um show da Larissa Manoela Cover. Lembrando que o 

acesso ao parque é feito com o pagamento de uma taxa única de R$ 5, 

sendo cobrado R$ 2,50 de estudantes e maiores de 60 anos. 

A abertura oficial será realizada na sexta, 12, a partir das 17h, pelo 

presidente da Anorc, Marcelo Passos Sales, e pelo governador, Robinson 

Faria. Deverão participar da solenidade de abertura dirigentes de núcleos e 

associações de criadores, representantes de parceiros e patrocinadores da 

Festa. 

No sábado, 13, começam os concursos e leilões, além da exposição de 

animais puros e mestiços. Bovinos, Equinos Caprinos e Ovinos fazem parte 

do rebanho que está no parque ao longo da festa. Serão mais de 300 

expositores. No total, mais de 2.500 animais Puros de Origem (PO), de 

linhagem genética de excelência, oriundos de estados de todo o Nordeste e 

genética de todo o Brasil, estarão em exposição e concorrendo nos 

concursos de raças (realizados nas respectivas pistas de julgamentos). 
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Serão realizados seis leilões nas noites de sábado, 13 (Nuleite); domingo, 14 

(Leilão Emparn e Convidados); terça, 16 (ANQM – Cavalos Quarto de Milha 

29 anos); quarta, 17 (3º Leilão Nelore Montana Potiguar); quinta, 18, (Leilão 

Sindi Estrelas); e sexta-feira, 19 (Leilão Pérolas do Nordeste) e Grande Leilão 

Boer e Convidados de Ovinos, no Espaço da Associação Norteriograndense 

de Caprinos e Ovinos (Ancoc). Somente nos leilões estima-se que sejam 

movimentados entre R$ 4,5 milhões e R$ 5 milhões em negócios. 

Já desde o sábado, 13, a sexta 19, serão realizados, ainda, os tradicionais 

julgamentos, incluindo as raças de bovinos (Pardo-Suíço, Sindi, Gir, Nelore, 

Gir, Girolando, Guzerá; Ovinos (Santa Inês, Dorper, White Dorper, Somalis, 

Soinga, Morada Nova e Cariri) e Caprinos (Boer, Anglo-Nubiana, Saanen, 

Toggenburg, Alpina, Bhujj, Savana e Kalarari). Também, como novidade 

deste ano, haverá exposição de bovinos da raça Senepol ( originária do 

Caribe e com grande aptidão a altas temperaturas). 

Outras atrações serão o desfile de cavalos Quarto de Milha, a Galeria dos 

Garanhões, a Exposição Nacional da Raça Sindi, e a 12ª Exposição 

Ranqueada do Cavalo Pônei de Parnamirim, com animais de diversas partes 

do Nordeste. Os passeios de pôneis, aliás, são uma atração à parte durante 

todos os dias da Festa do Boi. 

Além dos leilões, julgamentos e desfiles de raças de bovinos, equinos, 

caprinos e ovinos, a Festa do Boi volta a contar este ano com algumas 

inovações introduzidas no ano passado e que fizeram bastante sucesso 

como a Feira de Aquarismo do Rio Grande do Norte; Exposição Nacional de 

Peixes Ornamentais, Mostra Nacional de Queijos Artesanais, exposição, 

degustação e comercialização de produtos que unem qualidade e valorização 

da cultura local. 

Outra novidade que se repete este ano é a Copa Potiguar de Três Tambores 

– modalidade de montaria de exibição – que deve reunir cerca de 200 

cavaleiros e distribuir mais de R$ 25 mil em prêmio. Haverá ainda, este ano, 

um show do humorista Zé Lezin, na segunda, 15 de outubro, às 20h, na área 

de exposições e eventos. 

“Este ano tivemos um período chuvoso bem melhor e isso muda a nossa 

empolgação com o evento. A chuva é uma das matérias-primas do 

Agronegócio. Certamente deveremos ter números bem melhores, além de 

uma melhor qualidade dos animais em exposição, de todos os tipos. Toda a 

cadeira agropecuária deverá ter uma presença bem mais consistente no 

evento deste ano. A Festa do Boi, por sua tradição e sua envergadura, é um 

marco importantíssimo para o agronegócio potiguar e até do Nordeste”, 

afirma o presidente da Anorc, Marcelo Passos. 
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SHOWS MUSICAIS 

Outra atração à parte da Festa do Boi, a Arena de Shows mais uma vez 

contará com uma programação diversificada uma estreia de peso no evento. 

Sob a batuta da Clap Entretenimento, Luan Promoções e Destaque 

Propaganda, a Arena de Shows terá, no sábado, 13, shows de Gustavo 

Mioto, Saia Rodada e do fenômeno Wesley Safadão, que participa pela 

primeira vez do evento. Já no sábado, 20, a música fica por conta da dupla 

Zé Neto e Cristiano; a “Fenomenal”, Márcia Felipe e o “Gigante”, Léo 

Santana. 
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Concerto “Do Nordeste ao Jazz” 
acontece no município de Luís 
Gomes neste mês 

Musical reúne a Orquestra Funffec de Cordas, da Fundação Francisca 
Fernandes Claudino, e o renomado maestro e saxofonista português, 
Eugènio Graça 

Assessoria de Imprensa 
Espetáculo tem entrada gratuita e reúne o maestro Eugènio Graça com a Orquestra Funffec de Cordas 

 

Redação 

No dia 27 deste mês, o município de Luís Gomes, região do Alto Oeste 
Potiguar, recebe o espetáculo/concerto “Do Nordeste ao Jazz”, na Igreja 
Matriz Sant’Ana, às 20h, com entrada gratuita. O musical reúne a Orquestra 
Funffec de Cordas – OFC, do curso de cordas friccionadas da Fundação 
Francisca Fernandes Claudino (FUNFFEC), do próprio município, e o 
renomado maestro e saxofonista português, Eugènio Graça, residente em 
Natal desde 2009 e conhecido por sua regência a frente da SESI Big Band. 

“Do Nordeste ao Jazz” tem objetivo de mostrar a ligação e as heranças 
musicais do jazz trazidas no período da II Guerra Mundial, quando a cidade 
do Natal foi sede de tropas americanas, na década de 40, trazendo 
transformações físicas e culturais, dando início a vida noturna, com bailes e 
festas. A partir daí, a música do nordeste, em especial no RN, passou a 
absorver várias características jazzísticas que se fazem notar em gêneros como 
baião, xote e choro. 
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O público vai presenciar tais influências e transportar-se musicalmente para 
esse momento através da Orquestra de Cordas e do Saxofone Solo, entoando, 
no repertório, clássicos do jazz por composições de Glenn Miller, G. Gershwin 
e Duke Ellington, a clássicos do baião e do xote, eternizados por Luiz Gonzaga 
e Sivuca, além dos choros de Waldir de Azevedo e Pixinguinha; tangos de C. 
Gardel e Astor Piazzolla. E, não poderia ficar de fora, a famosa valsa “Royal 
Cinema”, do compositor potiguar Tonheca Dantas – composta antes da 
Guerra, porém tocada e ouvida também em Londres durante todo o período. 

O concerto, conta com apoio do Sesc/RN e do Sebrae/RN, e pretende incitar a 
cidadania em sentido amplo, incluindo o aprimoramento cultural por meio da 
música, promovendo a possibilidade do estimulo estético, a formação de 
público e a interação entre o saber histórico e a música. 

A OFC, de Luís Gomes/RN, conta com 24 músicos divididos entre violinos, 
violas, violoncelos e contrabaixos, sob orientação de maestro Leonardo 
Oliveira. Para esse espetáculo, de aproximadamente 1h30, os arranjos são 
inéditos e será conduzido pelo maestro Eugènio Graça, que também tocará 
saxofone em algumas obras. 
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