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Valor gasto para compras no Dia das 

Crianças aumenta em Natal e Mossoró, diz 

pesquisa da Fecomércio RN 

 
O Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro, tem um forte apelo 
emocional, estimulando os consumidores a irem às compras para presentear os 
pequenos. A data também é a última que movimenta o comércio antes do Natal e 
baliza o comportamento do mercado para o final do ano. Por isso, o Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio Rio Grande do Norte 
(IPDC/Fecomércio RN), foi às ruas para mensurar o quanto será gasto em Natal e 
em Mossoró para o Dia das Crianças. 

Na capital potiguar, 62,9% dos natalenses pretendem presentear pelo menos uma 
criança, um aumento de 5,4 pontos percentuais e relação ao ano passado. Esses 
irão desembolsar, em média, R$ 124,23 (aumento nominal de 3,9%), depois de 
pesquisarem os melhores valores (78,7%). Os 36,6% que não irão comprar apontam 
motivos econômicos ou por não haver crianças na família. 

Mais de 42% dos compradores estão convictos que irão comprar apenas um item, e 
no topo da lista da preferência estão os brinquedos (53,6%), seguido de roupas com 
38,2%, calçados com 6,9% das intenções de compra, e eletrônicos como tablets, 
celulares e videogames (5,5%). 

O consumidor levará em consideração na hora da compra o desejo da pessoa a ser 
presenteada (40,8%) e o preço do presente (34,1%). Além da qualidade do produto  
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(19,4%) e os descontos/promoções (10,7%). A pesquisa do IPDC da Fecomércio 
apresenta que promoções (40,6%), o atendimento (28%) oferecido pelo 
estabelecimento e os descontos (25,8%) podem ser grandes diferenciais para as 
lojas atraírem mais clientes nesse Dia das Crianças. 

O principal meio de pagamento que os consumidores natalenses pretendem utilizar 
é a modalidade à vista no dinheiro, seguido pelo cartão de crédito de forma 
parcelada, comprando tanto no comércio de rua (43,5%), ou em shoppings (43,2%). 

Segundo os dados, em 63,3% dos casos, os próprios adultos escolherão o que 
comprar, sem deixar a decisão por conta dos homenageados da data, uma forma de 
garantir a compra já planejada. Por outro lado, 36,7% farão a compra em conjunto 
com a criança. 

O Dia das Crianças costuma movimentar também o setor de serviços. Para 34,5% 
dos entrevistados pretendem realizar algum passeio com os pequeninos na data. O 
que irá determinar a escolha do local são: diversão/lazer (57,8%), local que a 
criança escolheu (16,4%), preço (12,3%), atendimento (7,4%) e segurança do local 
(3,7%). 

O Instituto de Pesquisa da Fecomércio foi até Mossoró para saber a intenção de 
compras para o Dia das Crianças na capital do Oeste. No levantamento, 62,2% dos 
consumidores irão presentear as crianças com brinquedos (56,6%), roupas (33,8%), 
calçados (9%), aparelhos/jogos eletrônicos (4,2%). Outros 6,1% ainda estão 
indecisos quanto aos itens que irão comprar, porém a maioria dos entrevistados 
(44,7%) pretendem comprar um item. 

O valor médio de gasto com presentes será de R$ 115,22, maior, nominalmente, se 
comparado ao ano passado, que foi de R$ 109,32 (aumento de 5,4% na 
comparação). Grande parte dos entrevistados (63,6%) pagará pelo presente à vista, 
principalmente em dinheiro (60,4%) ou no cartão de débito (3,2%). 

O que vai influenciar na definição do presente são os seguintes fatores: desejo da 
criança com 43,1% das intenções, o preço com 37,9%, e a qualidade do produto 
com 12,9%, seguida da política de descontos com 11,6%. Para garantir o 
consumidor, o empresário deve caprichar nas promoções (45,4%), bom atendimento 
(37,8%), descontos na hora da compra (19,4%). Além disso, o levantamento 
constatou que oito em cada dez (79,8%) dos consumidores planejam realizar 
pesquisa de preço antes de efetivar as compras relacionadas a data. 

Sobre as comemorações, 65,4% dos mossoroenses não planejam celebrar a data 
com realização de passeio. 
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PRESIDENTE MARCELO QUEIROZ 

PARTICIPA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA 

DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO RN 
 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, 

participou na noite desta quarta-feira, 10, da posse da nova Diretoria 

Executiva e do novo presidente do Conselho Diretor, para o triênio 

2018/2021, da Associação Comercial e Empresarial do RN, que aconteceu na 

sede da entidade. O empresário Schiavo Álvares assumiu a presidência da 

Diretoria Executiva, no lugar de Itamar Manso Maciel Júnior, que agora é o 

presidente do Conselho Diretor. 

 

“A Associação Comercial faz parte da história empresarial potiguar, e tem 

sido emuladora de grandes movimentos, de grandes ações e atos históricos e 

marcantes. Parabenizo Itamar pelo trabalho realizado, pelo legado de luta e 

resiliência. Desejo a Schiavo muito boa sorte nos novos desafios. E que 

possamos reafirmar nossa disposição e nossa crença no trabalho como única  

https://4.bp.blogspot.com/-dj9L7WwHSxk/W7-oT6x3RlI/AAAAAAAA-Wc/KR1eDZZiLasd1M17Kmp0FqakvzqUAaJdACLcBGAs/s1600/Presidente%2BMarcelo%2BQueiroz%2Bparticipa%2Bde%2Bposse%2Bda%2Bnova%2Bdiretoria%2Bda%2BAssocia%25C3%25A7%25C3%25A3o%2BComercial%2Bdo%2BRN.png
https://4.bp.blogspot.com/-dj9L7WwHSxk/W7-oT6x3RlI/AAAAAAAA-Wc/KR1eDZZiLasd1M17Kmp0FqakvzqUAaJdACLcBGAs/s1600/Presidente%2BMarcelo%2BQueiroz%2Bparticipa%2Bde%2Bposse%2Bda%2Bnova%2Bdiretoria%2Bda%2BAssocia%25C3%25A7%25C3%25A3o%2BComercial%2Bdo%2BRN.png
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ferramenta eficaz para a transformação que todos nós almejamos”, disse o 

presidente Marcelo Queiroz. 

 

“Já frequento esta casa há 21 anos, tenho consciência das dificuldades que a 

Associação enfrenta. Temos vários desafios pela frente, entre eles resgatar 

sua identidade e trazer mais associados, já que a adesão é voluntária. 

Também vamos lutar para aproximar a entidade dos empresários, oferecendo 

capacitações, sentindo suas necessidades”, afirmou o presidente empossado 

Schiavo Álvares. 

 

Depois de dois mandatos à frente da entidade, o empresário Itamar Manso 

Maciel destacou o protagonismo da Associação em favor das micro e 

pequenas, e sua atuação junto à União Nacional de Entidades do Comércio e 

Serviços (UNECS), que criou uma agenda propositiva em favor dos 

empresários. “É um trabalho muito importante para o comércio porque, de 

forma coordenada, realizamos uma aproximação com os parlamentares para 

fortalecer os pleitos que beneficiem a categoria”, destacou. 

 

O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do 

Brasil, George Pinheiro, prestigiou a posse e fez questão de frisar que com 

seus 126 anos de existência, a Associação Comercial do RN lidera tantos 

empresários em um momento tão importante para o país. “Temos que lutar 

para a manutenção da democracia, e reforçar a ideia que nos permita pensar 

em um sólido recomeço, para manter o Brasil no caminho do 

desenvolvimento”, concluiu. 

 

Participaram também da cerimônia, o vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz 

Lacerda; o presidente da Fiern, Amaro Sales; o presidente da Faern, José 

Álvares Vieira; da FCDL RN, Afrânio Miranda; da CDL Natal, Augusto Vaz; o 

superintendente do Sebrae, José Ferreira de Melo Neto; o secretário de 

Governo da Prefeitura do Natal, Kléber Fernandes; a secretária Municipal de 

Políticas Públicas para as Mulheres, Andréa Ramalho; além de representantes 

de diversas entidades ligadas ao comércio do estado. 
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Nova Diretoria Executiva da Associação 

Comercial e Empresarial do RN toma 

posse 

 
Na noite dessa quarta-feira (10), ocorreu a posse da nova Diretoria Executiva e do 
novo presidente do Conselho Diretor, para o triênio 2018/2021, da Associação 
Comercial e Empresarial do RN, em solenidade que aconteceu na sede da entidade, 
na Ribeira. O empresário Schiavo Álvares assumiu a presidência da Diretoria 
Executiva, no lugar de Itamar Manso Maciel Júnior, que agora é o presidente do 
Conselho Diretor. O nosso editor, jornalista e empresário Nelson Freire foi 
empossado como 1a. Vice presidente, e o advogado Daltro Paiva na 2a. vice. 
 
O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Brasil, George Pinheiro, prestigiou a posse e fez questão de frisar que com seus 126 
anos de existência, a Associação Comercial do RN lidera tantos empresários em um 
momento tão importante para o país. Participaram também da cerimônia, o 
presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, o ex-presidente do Conselho 
Diretor da ACRN, Sergio Freire; o presidente da Fiern, Amaro Sales; o presidente da 
Faern, José Álvares Vieira; da FCDL RN, Afrânio Miranda; da CDL Natal, Augusto 
Vaz; o superintendente do Sebrae, José Ferreira de Melo Neto; o secretário de 
Governo da Prefeitura do Natal, Kléber Fernandes; a secretária Municipal de 
Políticas Públicas para as Mulheres, Andréa Ramalho; além de representantes de 
diversas entidades ligadas ao comércio do estado. 
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Presidente Marcelo Queiroz participa de posse da nova diretoria 

da Associação Comercial do RN 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou 

na noite desta quarta-feira, 10, da posse da nova Diretoria Executiva e do novo 

presidente do Conselho Diretor, para o triênio 2018/2021, da Associação Comercial e 

Empresarial do RN, que aconteceu na sede da entidade. O empresário Schiavo 

Álvares assumiu a presidência da Diretoria Executiva, no lugar de Itamar Manso 

Maciel Júnior, que agora é o presidente do Conselho Diretor. 

“A Associação Comercial faz parte da história empresarial potiguar, e tem sido 

emuladora de grandes movimentos, de grandes ações e atos históricos e marcantes. 

Parabenizo Itamar pelo trabalho realizado, pelo legado de luta e resiliência. Desejo a 

Schiavo muito boa sorte nos novos desafios. E que possamos reafirmar nossa 

disposição e nossa crença no trabalho como única ferramenta eficaz para a 

transformação que todos nós almejamos”, disse o presidente Marcelo Queiroz. 
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“Já frequento esta casa há 21 anos, tenho consciência das dificuldades que a 

Associação enfrenta. Temos vários desafios pela frente, entre eles resgatar sua 

identidade e trazer mais associados, já que a adesão é voluntária. Também vamos 

lutar para aproximar a entidade dos empresários, oferecendo capacitações, sentindo 

suas necessidades”, afirmou o presidente empossado Schiavo Álvares. 

Depois de dois mandatos à frente da entidade, o empresário Itamar Manso Maciel 

destacou o protagonismo da Associação em favor das micro e pequenas, e sua atuação 

junto à União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS), que criou 

uma agenda propositiva em favor dos empresários. “É um trabalho muito importante 

para o comércio porque, de forma coordenada, realizamos uma aproximação com os 

parlamentares para fortalecer os pleitos que beneficiem a categoria”, destacou. 

O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, 

George Pinheiro, prestigiou a posse e fez questão de frisar que com seus 126 anos de 

existência, a Associação Comercial do RN lidera tantos empresários em um momento 

tão importante para o país. “Temos que lutar para a manutenção da democracia, e 

reforçar a ideia que nos permita pensar em um sólido recomeço, para manter o Brasil 

no caminho do desenvolvimento”, concluiu. 

Participaram também da cerimônia, o vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz 

Lacerda; o presidente da Fiern, Amaro Sales; o presidente da Faern, José Álvares 

Vieira; da FCDL RN, Afrânio Miranda; da CDL Natal, Augusto Vaz; o 

superintendente do Sebrae, José Ferreira de Melo Neto; o secretário de Governo da 

Prefeitura do Natal, Kléber Fernandes; a secretária Municipal de Políticas Públicas 

para as Mulheres, Andréa Ramalho; além de representantes de diversas entidades 

ligadas ao comércio do estado. 
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Neste domingo tem eventos voltados para 

as crianças 

Programação ocorre na Ribeira, Parque das Dunas e Arena das Dunas 

Por redação 

 
Neste domingo (14) em Natal alguma opções de lazer oferecem programação ainda 

voltados para o Dia das Crianças. É o caso do “Fabuloso Festival da Ribeira” e do 

“Patrulha Canina Bosque em Cena”, além de uma programação especial no 

“Domingo na Arena”, na Arena das Dunas. 

Na Ribeira, o evento oferece super heróis circulando entre malabares, circo, teatro, 

oficinas, shows, espaço para bebês e crianças brincarem e comerem com conforto e 

segurança. O Fabuloso Festival, patrocinado pela Prefeitura do Natal através da Lei 

Djalma Maranhão, promove um domingo diferente, das 14h às 19h, na Casa da 

Ribeira. A entrada é gratuita e a programação acontece também em diversos pontos 

do bairro, dentro do Circuito Cultural Ribeira. 

No Parque das Dunas, o projeto Bosque Encena, que também é incentivado pela Lei 

Djalma Maranhão, apresenta o espetáculo “Patrulha Canina” do grupo Brinquedos e 

Brincadeiras. Trata-se da história estrelada por quatro filhotes, Marshall, Chase, 

Rubble e Skye que, liderados pelo menino Ryder, enfrentam as armações do prefeito  
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Humdinger. O espetáculo começa às 10h e é gratuito. O acesso ao Parque das Dunas 

custa apenas R$ 1. 

Também tem programação especial para as crianças neste domingo na Arena das 

Dunas, a partir das 15h, com entrada é gratuita. O evento oferece Infláveis, pula pula 

e brincadeiras (Gratuito), Núcleo de Educação e Robótica (SESI RN), Unidade Móvel 

de Leitura – BiblioSesc (Sesc RN), presença de pernas de pau (Brinquedos e 

Brincadeiras), recreadores, camarim temático e personagens infantis (Fábrica das 

Maravilhas), apresentação do movimento escoteiro com atividades, jogos e canções 

com os grupos: 52º Grupo Escoteiro Henrique Castriciano 

64º Grupo Escoteiro do Mar Artífices Náuticos/IFRN, Games com a Digicom (Liga 

Digicom), Museu do Videogame Potiguar – Exposição, lojinha e jogos, aula e locação 

de Patins (Patins Mania), locação de carrinhos elétricos (Kid’s Car), massoterapia e 

Terapias Orientais com a SANAR Terapias, maquiagens artísticas com Larissa 

Fontes, espaço da criança Telepesquisa e Feira Cria – Arte impressa e publicação 

independente. 

Na Arena tem ainda a seguinte programação: 16h – Aulão Especial de Ritmos 

“Heróis, Príncipes e Princesas” (CarboFIT), 17h – Bisteca & Bochechinha “A Alegria 

Chegou”, 18h – Orquestra de Cordas do Sesc Cidadão (Sesc RN), 18h30 – Mickey no 

Reino das Maravilhas (Fábrica das Maravilhas). 
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‘Domingo na Arena’ presta homenagem 

às crianças 

Sistema FIERN e Fecomércio e projetos 'Cultura na Praça' e 'Som na Caixa' 

apresentam edição especial do evento dominical 

Por Redação 

 
CRÉDITO: DIEGO MARCEL 

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 uma edição 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 Alegria Chegou” 

18h – Orquestra de Cordas do Sesc Cidadão (Sesc RN) 

18h30 – Mickey no Reino das Maravilhas (Fábrica das Maravilhas) 
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‘Domingo na Arena’ presta 

homenagem às crianças 

 
EDIÇÃO ESPECIAL DO EVENTO DOMINICAL DA ARENA DAS DUNAS, QUE SERÁ 
REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 15H; A ENTRADA É GRATUITA. 

(FOTO: BRUNNO MARTINS) 

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 uma edição 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 
15:00 – Bandinha de Fanfarra Clarin Kids 

16:00 – Aulão Especial de Ritmos “Heróis, Príncipes e Princesas” (CarboFIT) 

17:00 – Bisteca & Bochechinha “A Alegria Chegou” 

18:00 – Orquestra de Cordas do Sesc Cidadão (Sesc RN) 

18:30 – Mickey no Reino das Maravilhas (Fábrica das Maravilhas) 

 

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  
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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. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 11.10.18 
 

‘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.  

https://4.bp.blogspot.com/-mHU5nIXLXWI/W79cAnwxAoI/AAAAAAACE1Y/90qNlf-amM4bnIUywoNRaLLwyNC3ipQmgCLcBGAs/s1600/30d23d986e707c0da102fd0213e0afdb-484x363.jpg
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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 Alegria 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. 
 
 
Fecomércio RN 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 11.10.18 
 

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. 
Fonte: G1RN 
 

 
 

https://www.sescrn.com.br/home
https://www.sescrn.com.br/_ups/files/files/4%C2%BA%20edital%202018(1).pdf
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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  
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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. 

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/
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Entusiasmo marca abertura da Festa do Boi 

2018 

 

Um final de tarde especial, sob as bênçãos da padroeira do Brasil e os 

olhares inquietos da criançada que escolheu o Parque Aristófanes Fernandes 

para comemorar o seu dia, com grande participação do público e muitas 

homenagens, marcou a abertura oficial, na sexta, 12 de outubro, da Festa do 

Boi 2018. Na solenidade o presidente da Anorc, Marcelo Sales, recebeu, 

entre outros, o governador Robinson Faria; o prefeito de Parnamirim, Rosano 

Taveira; o presidente da Federação da Agricultura; José Vieira; o presidente 

da Associação Brasileira de Produtores de Leite (Abraleite), Geraldo Borges; 

o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Gado Girolando, Luiz 

Carlos Rodrigues; o presidente da Federação dos Municípios do RN, prefeito 

de São Paulo do Potengi, Naldinho; o secretário de Agricultura e Pesca do 

RN; Guilherme Saldanha; e a secretária chefe do Gabinete Civil do Estado, 

Tatiana Mendes Cunha. 

O primeiro dia do evento, que segue até o próximo dia 20, teve uma 

programação especial inteirinha voltada para as crianças. Na Pista de 

Julgamento, espaço tradicional da solenidade de abertura, a emoção e o 

entusiasmo deram a tônica, com a entrega, por parte da Anorc, de placas  
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comemorativas em reconhecimento à atuação de quatro grandes nomes do 

Agronegócio do Rio Grande do Norte (veja quadro). 

Nesta 56ª edição, a Festa do Boi tem realização da Associação 

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

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

Fecomércio, Fiern e Sebrae. A estimativa é que leilões, negócios avulsos 

shows e o comércio varejista durante os dias de festa movimentem algo em 

torno de R$ 50 milhões. O Parque Aristófanes Fernandes deverá receber um 

público estimado em 330 mil pessoas nos nove dias de evento. Estarão 

expostos cerca de 2.500 animais P.O (Puro de Origem), com exemplares da 

mais pura genética em ovinos, caprinos, bovinos e equinos. 

Em sua fala, na solenidade de abertura, o presidente da Anorc, Marcelo 

Passos, fez questão de destacar o apoio dado pelo governo Robinson Faria 

ao Agronegócio potiguar. “ O senhor mostrou sensibilidade, governador. 

Mostrou que entendeu a importância do setor rural para a nossa economia. 

São muitos os exemplos disso, como a oferta de crédito para micro e 

pequenos produtores por parte da AGN e a Lei do Queijo, que o senhor 

destravou na Assembleia Legislativa e sancionou, pondo fim a 14 anos de 

espera”, destacou Passos. 

O presidente também fez questão de pontuar a grandeza do segmento. 

“Nosso setor tem grandes nomes, como os que homenageamos aqui hoje 

(veja retranca). Gene que tem mostrado que somos capazes de, mesmo com 

toda a adversidade do semiárido, podemos ser campeões nacionais de raças 

e de produtividade. Com o apoio do governo e o reconhecimento da 

sociedade, temos muito ainda a oferecer ao nosso estado. Unidos somos 

fortes. Muito fortes”, disse. 

Passos pontuou que, após a Lei do Queijo (veja matéria à pág. 7), a nova luta 

que a Anorc pretende vencer, juntos com outros órgãos e “com o apoio das 

Secretarias de Agricultura e Tributação”, é a da pecuária de corte (veja 

matéria à pág. 3). “É inadmissível este estado não conseguir abater bois e 

alimentar o nosso mercado interno de consumo de carne bovina”, ressaltou. 

Já o governador do Estado, Robinson Faria, destacou o sentimento de 

gratidão externado por Marcelo Passos e pontuou que sua gestão, de fato, 

marcou uma época no apoio ao setor rural. “Antes de ser governador, de ser 

político, eu fui empresário. Conheço as dificuldades de empreender é sempre 

procurei olhar para o setor rural com este olhar: o de que eu precisava ser um 

facilitador de negócios”, disse o chefe do Executivo Estadual. 
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A solenidade de abertura contou, ainda, com as presenças do presidente da 

Associação Norteriograndense de Criadores de cavalos Quarto de Milha 

(ANQM), Fernando Nunes; do presidente da Associação Norteriograndense 

de Criadores de Ovinos e Caprinos (Ancoc), Alexandre Confessor; do vice-

presidente da Associação Brasileira de Criadores de Gado Sindi (ABCSindi); 

do superintendente do Sebrae RN, Zeca Melo; do Diretor Presidente da 

Emparn, Alexandre Wanderley; da Diretora Geral da Emater, Cátia Lopes; do 

Diretor Geral do Idiarn, Camilo Collier Neto, entre outros. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 11.10.18 
 

UFRN realiza campanha de doação de 

sangue no dia 18 

Unidade do Hemonorte em frente à Biblioteca Central 

Por Redação 

 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da Pró-Reitoria 

de Gestão de Pessoas (Progesp), realiza em parceria com o Hemonorte uma campanha 

de doação de sangue na próxima quinta-feira (18), no Campus Central. A unidade 

móvel estará em frente à Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), com atendimento 

à comunidade em geral das 8h às 11h e das 13h às 17h. A iniciativa faz parte do Mês 

do Servidor 2018, que neste ano aborda o slogan “Eu pelo mundo”. 

Os doadores devem ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, ter 

dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação, estar bem alimentados e em 

boas condições de saúde. É necessário apresentar documento com foto emitido por 

órgão oficial e com validade em todo o território nacional. Solicita-se não ingerir 

bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, evitar o consumo de alimentos gordurosos, 

assim como não fumar duas horas antes e depois da doação. 

Mês do Servidor 

Além da doação de sangue, a UFRN promoverá no dia 23 a campanha de doação de 

cabelos e lenços, que serão destinados a mulheres em tratamento de câncer. A ação 

será voltada à comunidade em geral e acontecerá no Centro de Convivência da  
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UFRN, das 8h às 16h, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac) e o Serviço Social do Comércio (Sesc). Para participar, é 

necessário ter cabelo cujo comprimento permita a retirada de pelo menos 20 

centímetros, que esteja de preferência seco e limpo. Quem não preencher esse 

requisito poderá contribuir com lenços. 

O Mês do Servidor 2018 conta ainda com seminários, palestras, workshops, oficinas, 

entre outros eventos em Natal e nos demais campi. Neste ano, o evento aborda as 

temáticas do protagonismo do servidor nos 60 anos da UFRN e a Agenda 2030 e 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A programação completa está 

disponível no endereço www.mesdoservidorufrn.com.br. 
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Semana de Ciência e Tecnologia terá 

mais 3,5 mil atividades a partir de hoje 

 

Começa nesta segunda-feira (15) a Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia 2018. O tema escolhido para  a 15ª edição foi “Ciência para a 
Redução das Desigualdades”. 

Mais de 3,5 mil atividades abertas ao público ocorrem simultaneamente em 
141 cidades. 

Universidades, institutos federais, escolas, parques, unidades de 
conservação, jardins botânicos e zoológicos estão entre os locais que sediam 
eventos em todo país. 

A semana terá como palco principal o Pavilhão de Exposições do Parque da 
Cidade, em Brasília, que abrigará estandes com experimentos científicos e 
tecnológicos. 

A mostra Sesc Social Tec, por exemplo, vai trabalhar com crianças projetos 
com o tema tecnologias sociais na área da alimentação, como a conservação 
e reaproveitamento dos alimentos, horta medicinal, além de projetos de 
purificação da água, como a filtragem com garrafa pets. 
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Alunos do ensino médio vão apresentar propostas de trabalho como a 
acessibilidade e locomoção para circulação de pessoas com deficiência, o 
uso de materiais sustentáveis na construção civil e sistemas de aquecimento 
e resfriamento de baixo custo. 

A Semana de Ciência e Tecnologia pretende estimular a utilização de 
resultados de pesquisas e ferramentas das tecnologias sociais e assistivas 
para reduzir a distância entre o conhecimento produzido e sua aplicação para 
melhoria da qualidade de vida. 

As atividades seguem até domingo, 21 de outubro. 

  

  

Fonte: Agência Brasil 
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RN recebe concerto “Do Nordeste ao 

Jazz” neste mês 

Evento é gratuito e ocorrerá na cidade de Luiz Gomes 

Por redação 

 
No dia 27 deste mês de outubro, 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/RN desde 2009 e bastante 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. 

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  
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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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