
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA DATA: 10.07.18 
 

Convocação: Edital fixa data para realização 
de AGO da Fecomércio/RN dia 20 

 

Imagem: Ilustração 

 
O presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do RN (Fecomércio/RN), Luiz Antônio Beserra Lacerda, assina o Edital de 
Convocação, com data de 09 deste mês, estampado por meio do Diário Oficial do 
Estado desta terça-feira (10), através do qual anuncia a realização de uma Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) da instituição. 

 
A AGO está agendada para o dia 20 de julho corrente, sexta-feira da próxima semana, 
às 11h, conforme previsão estatutária, e terá o fim de submeter à deliberação plenária a 
seguinte Ordem do Dia: prestação de contas do exercício de 2017; apresentação da 
prestação de contas do período de janeiro a junho de 2018; e, outros assuntos de 
interesse da Federação. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-oj8HPKMl-w4/W0TMB2x3vdI/AAAAAAADfEM/6y12YMf46ncGld4PvqEzVuJwe1lf5IT4ACLcBGAs/s1600/projeto.jpg


 

SESC 
VEÍCULO: PORTAL NO AR DATA: 10.07.18 

Sesc abre inscrições para os cursos 

gratuitos de agosto 
Inscrições são realizadas nas Centrais de Relacionamento das unidades Sesc onde o curso será 

ministrado 

Por Redação 

 

 

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de agosto em Natal, Mossoró e Caicó. As 185 

vagas são oferecidas pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), 

entidade do Sistema Fecomércio. As inscrições são realizadas nas Centrais de Relacionamento das 

unidades Sesc onde o curso será ministrado no período de 09 a 23 de julho. As aulas iniciam a 

partir de 2 de agosto. 

Em Natal, no Sesc Cidade Alta serão realizados os cursos de “Confecção roupas para Pets (cães e 

gatos)”, “Customização de peças básicas – bordando em pedraria”, “Vitrinismo – módulo básico”, 

e “Corte e costura básico – módulo 2”. No Sesc Zona Norte será ofertada a “Oficina de bijuteria 

em tecido”. 

No Sesc Mossoró, teremos o curso de “Doce finos para festas”, “Oficina de embalagens para 

doces de festas”, “Culinária básica” e “Oficina de confecção de buquê e coroas para casamento”. 

A unidade em Caicó disponibilizará os cursos “Customização de calçados”, “Bichinhos 

articulados de pano” e a palestra de “Orientação profissional para o mundo do trabalho”. 
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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 30/07, e as aulas 

começam a partir do dia 2 de agosto. 

Critérios de seleção 

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, podem 

se inscrever nos cursos gratuitos. 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 do Sesc (agosto/2018) 

Quando? 09 a 23 de julho, 8h às 12h e das 13h às 17h 

Onde se inscrever? 

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

Sesc Zona Norte | Rua Paranduva, nº 2.873, Conjunto Santa Catarina. Natal- RN | (84) 3214-7350 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova Betânia | (84) 3316-3665 

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

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 10.07.18 
 

Rio de Leitura manterá BiblioSesc em 

Bela Parnamirim até dezembro 

 
O RIO DE LEITURA PROMOVE FORMAÇÃO DE LEITORES E DESENVOLVE O GOSTO 

PELA LITERATURA POR MEIO DE AÇÕES CONTINUADAS 

Um caminhão literário com um acervo de mais de três mil livros chegou para encher 

de boas estórias a vida dos moradores do bairro Bela Parnamirim, por meio de uma 

parceria com o projeto “Parnamirim, um rio que flui para o mar da leitura”. 

Trata-se da BiblioSesc, que vai ficar visitando quinzenalmente a Escola Municipal 

Maria Fernandes Saraiva, a partir desta semana. A primeira visita foi realizada ontem 

(09). Além de disponibilizar a leitura dos livros, alunos e moradores de Bela 

Parnamirim podem pegar livros emprestados para devolver quando a BiblioSesc 

voltar ao bairro. 

“Professores e pais de alunos podem levar o documento de identidade e um 

comprovante de residência, fazer a ficha de inscrição e, na hora, já é possível levar 

livros emprestados.  Os alunos matriculados na Escola Maria Saraiva já podem fazer 

o empréstimo”, diz Angélica Vitalino, assessora técnica do Rio de Leitura. 

A BiblioSesc foi recebida com muita festa pela Escola Maria Saraiva, com 

encenações literárias, canções e mediação de leituras. Esse envolvimento certamente 

dará frutos perenes: leitores por toda a vida! 
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RIO DE LEITURA 
O Projeto “Parnamirim, um rio que flui para o mar da leitura”, da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) congrega, a partir da Biblioteca 

Municipal Rômulo Wanderley, todas as 45 escolas de Ensino Fundamental l e ll do 

município e garante a política de formação de leitores, bem como oficializa a função 

dos profissionais mediadores. 

O Rio de Leitura promove formação de leitores e desenvolve o gosto pela literatura 

por meio de ações continuadas como saraus, atos literários, fóruns, seminários, 

intercâmbio com escritores e editores, feiras literárias e outras ações envolvendo a 

comunidade de forma que seja democratizado o livro para todos os munícipes, tendo 

como parceiro o Instituto de Desenvolvimento da Educação (IDE) e o Instituto C&A 

(IC&A). 

BIBLIOSESC 
Ao todo, 56 bibliotecas volantes do Sesc levam mais de 3 mil títulos pelo país afora. 

Clássicos da literatura, livros infantis e títulos contemporâneos encorpam o acervo 

que aproxima a relação entre os leitores e os livros. 

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma instituição brasileira privada, mantida 

pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, com atuação em todo 

âmbito nacional, voltada prioritariamente para o bem-estar social dos seus 

empregados e familiares, porém aberto à comunidade em geral. Atua nas áreas da 

Educação, Saúde, Lazer, Cultura e Assistência. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 10.07.18 

Jogos dos Comerciários 2018 
abrem inscrições nas 
modalidades futsal e society 
Por: Redação PN  

Foto: Divulgação 
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. 
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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 HILNETH CORREIA  DATA: 10.07.18 
 

JOGOS DOS COMERCIÁRIOS 2018 ABREM 

INSCRIÇÕES 
 

 
 
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 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. 

http://hilnethcorreia.com.br/2018/07/10/jogos-dos-comerciarios-2018-abrem-inscricoes/
http://hilnethcorreia.com.br/2018/07/10/jogos-dos-comerciarios-2018-abrem-inscricoes/
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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. 

 
 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 11.07.18 EDITORIA: POLÍTICA 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 11.07.18 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 11.07.18 EDITORIA: GERAL 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 11.07.18 EDITORIA: GERAL 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 11.07.18 EDITORIA: NEGÓCIOS & 
FINANÇAS 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 11.07.18 EDITORIA: ECONOMIA 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 11.07.18 EDITORIA: ROSALIE 
ARRUDA 
 

 
 

 
 



 

VEÍCULO: DE FATO  DATA: 11.07.18 EDITORIA: POLÍTICA 
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