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Sonora Brasil Sesc apresenta música 
de concerto com banda catarinense em 
Natal, Caicó e Mossoró 

 

O 21º Sonora Brasil Sesc volta a apresentar música genuinamente brasileira, com 

a Sociedade Musical União Josefense (SC), em Natal (14/07), Caicó (15/07) 

e Mossoró (16/07). A iniciativa é do Sistema Fecomércio, realizada por meio do 

Serviço Social do Comércio (Sesc RN). 

O grupo catarinense é o 2º trazido este ano pelo Sonora Brasil, cujo tema selecionado 

para vir ao estado foi o Bandas de música: formações e repertórios. A União 

Josefense é formada por 28 músicos e é uma das mais antigas de Santa Catarina.Com 

repertório variado, transita por arranjos e adaptações de música popular e erudita, mas 

também domina repertórios tradicionais. 

Em Natal, a apresentação acontecerá às 11h no Sesc Cidade Alta; em Caicó e 

Mossoró às 19h, respectivamente nas Unidades das duas cidades. 

 
 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2018/07/musicos.png


 

VEÍCULO: BLOG DO FSILVA  DATA: 10.07.18 
 

Sonora Brasil Sesc apresenta música 
de concerto com banda catarinense 
em Natal, Caicó e Mossoró 

 

O 21º Sonora Brasil Sesc volta a apresentar música genuinamente 

brasileira, com a Sociedade Musical União Josefense (SC), em Natal 

(14/07), Caicó (15/07) e Mossoró (16/07). A iniciativa é do Sistema 

Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc 

RN). 

O grupo catarinense é o 2º trazido este ano pelo Sonora Brasil, cujo 

tema selecionado para vir ao estado foi o Bandas de música: 

formações e repertórios. A União Josefense é formada por 28 músicos 

e é uma das mais antigas de Santa Catarina. Com repertório variado, 

transita por arranjos e adaptações de música popular e erudita, mas 

também domina repertórios tradicionais. 

Em Natal, a apresentação acontecerá às 11h no Sesc Cidade Alta; em 

Caicó e Mossoró às 19h, respectivamente nas Unidades das duas 

cidades. 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2018/07/musicos.png


 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 09.07.18 
 

Sonora Brasil Sesc apresenta música de 
concerto com banda catarinense em Natal, 
Caicó e Mossoró 
 

 

 
 
O 21º Sonora Brasil Sesc volta a apresentar música genuinamente brasileira, com 
a Sociedade Musical União Josefense (SC), em Natal (14/07), Caicó (15/07) 
e Mossoró (16/07). A iniciativa é do Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço 
Social do Comércio (Sesc RN). 
 
O grupo catarinense é o 2º trazido este ano pelo Sonora Brasil, cujo tema selecionado 
para vir ao estado foi o Bandas de música: formações e repertórios. A União Josefense 
é formada por 28 músicos e é uma das mais antigas de Santa Catarina.Com repertório 
variado, transita por arranjos e adaptações de música popular e erudita, mas também 
domina repertórios tradicionais. 
 
Em Natal, a apresentação acontecerá às 11h no Sesc Cidade Alta; em Caicó e Mossoró 
às 19h, respectivamente nas Unidades das duas cidades. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 09.07.18  

Sonora Brasil Sesc apresenta música de 

concerto com banda catarinense 
A Sociedade Musical União Josefense fará apresentações em Natal, Caicó e Mossoró 

Por Redação 

 

 

O 21º Sonora Brasil Sesc volta a apresentar música genuinamente brasileira, com a Sociedade 

Musical União Josefense (SC), em Natal (14/07), Caicó (15/07) e Mossoró (16/07). A iniciativa é 

do Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN). 

O grupo catarinense é o 2º trazido este ano pelo Sonora Brasil, cujo tema selecionado para vir ao 

estado foi o Bandas de música: formações e repertórios. A União Josefense é formada por 28 

músicos e é uma das mais antigas de Santa Catarina.Com repertório variado, transita por arranjos 

e adaptações de música popular e erudita, mas também domina repertórios tradicionais. 

Em Natal, a apresentação acontecerá às 11h no Sesc Cidade Alta; em Caicó e Mossoró às 19h, 

respectivamente nas Unidades das duas cidades. 

Até o final do ano, a programação do projeto contempla mais duas apresentações. Em setembro 

teremos a Corporação Musical Cemadipe (GO), e em outubro, a Banda Manauense (AM). 

Sonora Brasil 
O projeto Sonora Brasil busca despertar um olhar crítico sobre a produção e sobre os mecanismos 

de difusão da música no país, incentivando novas práticas e novos hábitos de apreciação musical, 

promovendo apresentações de caráter essencialmente acústico, que valorizam a autenticidade 

sonora das obras e de seus intérpretes. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

O tema deste ano apresenta um panorama das tradicionais bandas que, espalhadas por todo o 

Brasil, são reconhecidas como importantes instituições formadoras de músicos, responsáveis pela 

base da educação musical de um grande número de instrumentistas que hoje integram orquestras e 

conjuntos de câmara. 

Desde sua criação, o Sonora Brasil já realizou 5.319 apresentações de 80 grupos, alcançando cerca 

de 520 mil espectadores. 

Serviço: 
O quê? Sonora Brasil Sesc apresenta Sociedade Musical União Josefense (SC) 

Quando e onde? 

NATAL 
14/07 | 11h | Sesc Cidade Alta. Rua Cel. Bezerra, 33. 

CAICÓ 
15/07 | 19h | Sesc Caicó. Rua Washington Luiz 55.Boa Passagem 

MOSSORÓ 
16/07 | 19h | Sesc Mossoró. Rua Doutor João Marcelino, s/n. Nova Betânia 

Entradas gratuitas 
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Sonora Brasil Sesc apresenta música de 
concerto com banda catarinense 
 

O 21º Sonora Brasil Sesc volta a 
apresentar música genuinamente brasileira, com a Sociedade Musical União 
Josefense (SC), em Natal (14/07), Caicó (15/07) e Mossoró (16/07). A 
iniciativa é do Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc RN). 
 
O grupo catarinense é o 2º trazido este ano pelo Sonora Brasil, cujo tema 
selecionado para vir ao estado foi o Bandas de música: formações e 
repertórios. A União Josefense é formada por 28 músicos e é uma das mais 
antigas de Santa Catarina.Com repertório variado, transita por arranjos e 
adaptações de música popular e erudita, mas também domina repertórios 
tradicionais.  
 
Em Natal, a apresentação acontecerá às 11h no Sesc Cidade Alta; em Caicó 
e Mossoró às 19h, respectivamente nas Unidades das duas cidades. 
 
Até o final do ano, a programação do projeto contempla mais duas 
apresentações. Em setembro teremos a Corporação Musical Cemadipe (GO), 
e em outubro, a Banda Manauense (AM). 
 
Sonora Brasil 
 
O projeto Sonora Brasil busca despertar um olhar crítico sobre a produção e 
sobre os mecanismos de difusão da música no país, incentivando novas 
práticas e novos hábitos de apreciação musical, promovendo apresentações 
de caráter essencialmente acústico, que valorizam a autenticidade sonora 
das obras e de seus intérpretes. 

https://2.bp.blogspot.com/-gqbkRzXBtqM/W0NhsFK_7aI/AAAAAAAB87w/0X0ovhBWBEMXQKdQIA3ezI_7APVFr_LKwCLcBGAs/s1600/sonora-brasil-484x363.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-gqbkRzXBtqM/W0NhsFK_7aI/AAAAAAAB87w/0X0ovhBWBEMXQKdQIA3ezI_7APVFr_LKwCLcBGAs/s1600/sonora-brasil-484x363.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

 
O tema deste ano apresenta um panorama das tradicionais bandas que, 
espalhadas por todo o Brasil, são reconhecidas como importantes instituições 
formadoras de músicos, responsáveis pela base da educação musical de um 
grande número de instrumentistas que hoje integram orquestras e conjuntos 
de câmara. 
 
Desde sua criação, o Sonora Brasil já realizou 5.319 apresentações de 80 
grupos, alcançando cerca de 520 mil espectadores. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sonora Brasil Sesc apresenta Sociedade Musical União Josefense 
(SC) 
 
Quando e onde? 
NATAL 
14/07 | 11h | Sesc Cidade Alta. Rua Cel. Bezerra, 33. 
 
CAICÓ 
15/07 | 19h | Sesc Caicó. Rua Washington Luiz 55.Boa Passagem 
 
MOSSORÓ 
16/07 | 19h | Sesc Mossoró. Rua Doutor João Marcelino, s/n. Nova Betânia 
 
Entradas gratuitas 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 09.07.18 

Jogos dos Comerciários 2018 abrem 

inscrições nas modalidades futsal e 

society 
Torneios serão realizados em Natal e Mossoró. Até novembro, serão realizadas também 

competições de karatê e natação 

Por Redação 

 

 

Incentivar a atividade física e proporcionar qualidade de vida são metas dos Jogos dos 

Comerciários, projeto que chega à 18ª edição. A iniciativa do Sistema Fecomércio, realizada por 

meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), está com inscrições 

abertas até dia 10 de agosto para as modalidades futsal e futebol society nas cidades de Natal e 

Mossoró. 

Interessados em se inscrever podem ir às centrais de relacionamento do Sesc Cidade Alta, em 

Natal, e do Sesc Mossoró. O valor da inscrição é de R$10,00 por modalidade. O torneio de futsal 

em Natal irá acontecer no ginásio da unidade Sesc Cidade Alta, enquanto a modalidade futebol 

society terá como sede dos jogos o Sesc Zona Norte. Vale frisar que ambas as modalidades são 

voltadas exclusivamente a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Em Mossoró, as 

duas competições serão realizadas na unidade Sesc da cidade. 

Serão promovidos ainda congressos técnicos para as equipes participantes dos jogos: na capital 
potiguar, às 19h do dia 15 de agosto para todas as equipes; em Mossoró, o congresso para atletas 

de futsal será no dia 20 de agosto, e para os de futebol society no dia 21, ambos às 19h. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

As aberturas do projeto acontecerão em Natal dia 17/08, às 19h; e dia 24/08 em Mossoró, também 

às 19h. A premiação contará com troféus e medalhas para as equipes classificadas em primeiro, 

segundo e terceiro lugares. 

Jogos dos Comerciários 
Os Jogos dos Comerciários representam mais uma ação do Sesc RN com o intuito de fomentar a 

prática de exercícios físicos. Alia lazer, combate ao sedentarismo e integra os comerciários em 

torno do esporte. Além disso, oferece torneios com o padrão Sesc de organização, arbitrados por 

profissionais qualificados. 

Até novembro deste ano, a 18º edição dos Jogos dos Comerciários realizará ainda torneios 

recreativos de futebol e competições de karatê e natação nas cidades de Natal, Macaíba, Caicó e 

Assú. 

Serviço: 

O quê? Jogos dos Comerciários 2018 abrem inscrições nas modalidades futsal e futebol society 

Períodos de inscrições? Até 10 de agosto | Exclusivas para trabalhadores do comércio de bens, 

serviços e turismo 

Valor? R$10,00 

Onde se inscrever? 

Central de Relacionamento Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal, RN | (84) 

3133-0360 

Central de Relacionamento Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova Betânia | (84) 

3316-3665 

Congresso Técnico (Natal): 15 de agosto | 19h | Sesc Cidade Alta 

Congresso Técnico (Mossoró): Futsal: 20 de agosto, 19h. | Futebol Society: 21 de agosto, 19h | 

Sesc Mossoró 

Abertura Natal: 17/08 | 19h | Sesc Cidade Alta 

Abertura Mossoró: 24/08 | 19h | Sesc Mossoró 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 09.07.18 
 

Jogos dos Comerciários 2018 abrem 

inscrições nas modalidades futsal e society 

 
OS JOGOS DOS COMERCIÁRIOS REPRESENTAM MAIS UMA AÇÃO DO SESC RN COM O 

INTUITO DE FOMENTAR A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS. 

 

Incentivar a atividade física e proporcionar qualidade de vida são metas dos Jogos dos 

Comerciários, projeto que chega à 18ª edição. A iniciativa do Sistema Fecomércio, 

realizada por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 

RN), está com inscrições abertas até dia 10 de agosto para as modalidades futsal e 

futebol society nas cidades de Natal e Mossoró. 

Interessados em se inscrever podem ir às centrais de relacionamento do Sesc Cidade 

Alta, em Natal, e do Sesc Mossoró. O valor da inscrição é de R$10,00 por 

modalidade. O torneio de futsal em Natal irá acontecer no ginásio da unidade Sesc 

Cidade Alta, enquanto a modalidade futebol society terá como sede dos jogos o Sesc 

Zona Norte. Vale frisar que ambas as modalidades são voltadas exclusivamente a 

trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Em Mossoró, as duas 

competições serão realizadas na unidade Sesc da cidade. 



 

CONTINUAÇÃO 

Serão promovidos ainda congressos técnicos para as equipes participantes dos jogos: 

na capital potiguar, às 19h do dia 15 de agosto para todas as equipes; em Mossoró, o 

congresso para atletas de futsal será no dia 20 de agosto, e para os de 

futebol society no dia 21, ambos às 19h. 

As aberturas do projeto acontecerão em Natal dia 17/08, às 19h; e dia 24/08 em 

Mossoró, também às 19h. A premiação contará com troféus e medalhas para as 

equipes classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugares. 

Jogos dos Comerciários 

Os Jogos dos Comerciários representam mais uma ação do Sesc RN com o intuito de 

fomentar a prática de exercícios físicos. Alia lazer, combate ao sedentarismo e integra 

os comerciários em torno do esporte. Além disso, oferece torneios com o padrão Sesc 

de organização, arbitrados por profissionais qualificados. 

Até novembro deste ano, a 18º edição dos Jogos dos Comerciários realizará ainda 

torneios recreativos de futebol e competições de karatê e natação nas cidades de 

Natal, Macaíba, Caicó e Assú. 

  

Serviço: 
O quê? Jogos dos Comerciários 2018 abrem inscrições nas modalidades futsal e 

futebol society 

Períodos de inscrições? Até 10 de agosto | Exclusivas para trabalhadores do 

comércio de bens, serviços e turismo 

Valor? R$10,00 

Onde se inscrever? 
Central de Relacionamento Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, 

Natal, RN | (84) 3133-0360 

Central de Relacionamento Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova 

Betânia | (84) 3316-3665 

Congresso Técnico (Natal): 15 de agosto | 19h | Sesc Cidade Alta 

Congresso Técnico (Mossoró): Futsal: 20 de agosto, 19h. | Futebol Society: 21 de 

agosto, 19h | Sesc Mossoró 

Abertura Natal: 17/08 | 19h | Sesc Cidade Alta 

Abertura Mossoró: 24/08 | 19h | Sesc Mossoró 
 
 

https://maps.google.com/?q=Rua+Cel.+Bezerra,+33,+Cidade+Alta,+Natal,+RN&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Cel.+Bezerra,+33,+Cidade+Alta,+Natal,+RN&entry=gmail&source=g


 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 09.07.18  
 

Sesc/RN: Jogos dos Comerciários 2018 
abrem inscrições nas modalidades futsal e 
society 

 

Imagem: Reprodução 

 
Incentivar a atividade física e proporcionar qualidade de vida são metas dos Jogos dos 
Comerciários, projeto que chega à 18ª edição. 

 
A iniciativa do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio/RN) realizada por meio do Serviço Social do Comércio do RN (Sesc/RN), 
está com inscrições abertas até dia 10 de agosto para as modalidades futsal e futebol 
society nas cidades de Natal e Mossoró. 

 
Interessados em se inscrever podem ir às centrais de relacionamento do Sesc Cidade 
Alta, em Natal, e do Sesc Mossoró. 

 
O valor da inscrição é de R$ 10,00 por modalidade, observa informação extraída 
do site da Federação. 

 
 O torneio de futsal em Natal irá acontecer no ginásio da unidade Sesc Cidade Alta, 
enquanto a modalidade futebol society terá como sede dos jogos o Sesc Zona Norte. 
Vale frisar que ambas as modalidades são voltadas exclusivamente a trabalhadores do 
comércio de bens, serviços e turismo. 

 
Em Mossoró, as duas competições serão realizadas na unidade Sesc da cidade. 
Serão promovidos ainda congressos técnicos para as equipes participantes dos jogos: 
na capital potiguar, às 19h do dia 15 de agosto para todas as equipes; em Mossoró, o 
congresso para atletas de futsal será no dia 20 de agosto, e para os de futebol society 
no dia 21, ambos às 19h. 

 
As aberturas do projeto acontecerão em Natal dia 17 de agosto, às 19h; e dia 24 de 
agosto em Mossoró, também às 19h. 

 
A premiação contará com troféus e medalhas para as equipes classificadas em primeiro, 
segundo e terceiro lugares. 

https://4.bp.blogspot.com/-xjyh_CGRigk/W0QXlvvYIWI/AAAAAAADfBk/FVMgGAGjLNcQN-EDr5nL-vaSj7ctMJhEACLcBGAs/s1600/projeto.jpg
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NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 10.07.18  
 

Mercado reduz novamente previsão 
para o crescimento do PIB em 2018 

Resultado está no mais recente relatório de mercado, também conhecido 
como “Focus”, divulgado pelo Banco Central e que reúne as estimativas de 
economistas 

Fotos públicas 
No relatório divulgado na semana passada, os analistas estimavam crescimento de 1,55% para o PIB 

G1 /  Fecomércio 

Analistas do mercado financeiro voltaram a reduzir a previsão para o 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e a elevar a previsão 
para a inflação em 2018. 

O resultado está no mais recente relatório de mercado, também conhecido 
como “Focus”, divulgado na segunda-feira, 9, pelo Banco Central e que reúne 
as estimativas de economistas das instituições financeiras colhidas na semana 
passada. 

De acordo com o documento, os economistas preveem agora que a economia 
brasileira vai crescer 1,53% neste ano. 

No relatório divulgado na semana passada, os analistas estimavam 
crescimento de 1,55% para o PIB. 

O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no 
país e serve para medir a evolução da economia. O Banco Central também já 
reduziu a sua previsão para o crescimento da economia brasileira em 2018, de 
2,6% para 1,6%. 

Para 2019, a expectativa do mercado financeiro para a expansão da economia 
se manteve em 2,50%. Para 2020 e para 2021 a previsão também é que a 
economia cresça 2,5%. 

Inflação 

Pela oitava semana consecutiva os analistas do mercado financeiro elevaram a 
previsão para a inflação em 2018, passando de 4,03% para 4,17%. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

Para 2019 os economistas mantiveram a previsão de inflação em 4,1% e em 
4% para 2020 e 2021. 

Taxa de juros 

Os analistas do mercado financeiro também mantiveram em 6,50% ao ano a 
previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, ao final de 2018. 

Com isso, o mercado estima que a taxa de juros fique estável no atual patamar 
de 6,50% ao ano até o fechamento deste ano. 

Para o fim de 2019, a estimativa do mercado financeiro para a Selic continuou 
em 8% ao ano. Deste modo, os analistas seguem prevendo alta dos juros no 
ano que vem. 

Já para 2020 e 2021 a previsão é de manutenção da taxa em 8% ao ano. 

Câmbio, balança e investimentos 

Os analistas ouvidos pelo relatório Focus também não mexeram na projeção 
da taxa de câmbio para o fim de 2018, que ficou estável em R$ 3,70 por dólar. 
Para o fechamento de 2019, a previsão para o dólar permaneceu em R$ 3,60. 

Já a previsão do dólar para o fechamento de 2020 subiu de R$ 3,60 para R$ 
3,63. Para o fechamento de 2021 ficou estável em R$ 3,70 por dólar. 

Para o saldo da balança comercial (resultado do total de exportações menos as 
importações), em 2018, os analistas reduziram a previsão de superávit de US$ 
58,28 bilhões para US$ 57,81 bilhões. 

Para o ano que vem, a estimativa dos especialistas do mercado também caiu 
de US$ 49,7 bilhões para US$ 49,7 bilhões. 

A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos 
no Brasil, em 2018, ficou estável em US$ 70 bilhões. Para 2019, a estimativa 
dos analistas caiu de US$ 776,60 bilhões para US$ 75,30 bilhões. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG RODRIGO LOUREIRO  DATA: 09.07.18 
 

MDEBISTAS PARTICIPAM DE MISSA 
A SANT´ANA NA ZONA RURAL DE 
CAICÓ 
Por William Medeiros. 

O senador Garibaldi Filho e o deputado federal Walter Alves, ambos do MDB, 
participaram, neste último final de semana, na zona rural de Caicó, da missa 
em celebração à peregrinação da imagem de Sant´Ana, considerada 
padroeira da região Seridó. A missa, presidida pelo pároco de Caicó – padre 
Alcivan Tadeus, aconteceu na granja Caiçara, propriedade do prefeito de 
Natal, Álvaro dias. O evento faz parte da preparação dos festejos de 
Sant´Ana, em Caicó, que vai de 21 a 29 de julho, encerrando com grande 
procissão pelas ruas da cidade. 

Estiveram presentes na celebração, o ex-prefeito de Natal e pré-candidato ao 
Governo, Carlos Eduardo (PDT), o presidente da Fecomércio, Marcelo 
Queiroz, o delegado e pré-candidato a deputado estadual, Adjunto Dias, além 
de prefeitos, vereadores e lideranças de toda a região Seridó. Garibaldi 
ressaltou a importância religiosa, cultural e econômica da festa para o 
município e região. “A festa de Sant´Ana está entre as mais importantes do 
Rio Grande do Norte ou até mesmo do Nordeste. É um tempo demonstrar a 
fé, quando muitos filhos voltam à sua terra para celebrar a padroeira”, disse. 

Foto: Assessoria. 
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