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SESC abre inscrições para cursos 

gratuitos em outubro 
Serão oferecidas 183 vagas em cinco cidades do RN 

Por Redação 

 

 

De 13 a 25 de setembro, o Sesc está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de 

outubro. São 183 vagas distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do 
Potengi e Nova Cruz. 

Na área de culinária, serão oferecidos cursos sobre o preparo da ceia natalina, festival 

de brownie e doces gourmet. Em trabalhos manuais, haverá cursos de bolsas organizadoras, 

peças para cama, mesa e banho, acessórios e enfeites natalinos. Já para quem tem habilidade 

ou se interessa por corte e costura, será oferecido o curso de bordado em Caicó. 

Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc, 

instituição do Sistema Fecomércio RN. O resultado da seleção será divulgado no dia 28/09 e 

as aulas começam em datas especificadas no edital. 

Critérios de seleção 
Podem se inscrever 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. 



 

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 outubro 2018 

Quando? 13 a 25 de setembro, 8h às 12h e das 13h às 17h (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. 
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Sesc/RN: Inscrições abertas para cursos 
gratuitos de outubro em cinco cidades do 
estado 

 

Imagem: Ilustração 

De 13 a 25 de setembro, o Serviço Social do Comércio do RN (Sesc/RN) está com 
inscrições abertas para os cursos gratuitos de outubro. 

 
São 183 vagas distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi 
e Nova Cruz, adianta informação do portal da Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do RN (Fecomércio/RN). 

 
Na área de culinária serão oferecidos cursos sobre o preparo da ceia natalina, festival de 
brownie, doces gourmets. 

 
Em trabalhos manuais teremos cursos de bolsas organizadoras, peças para cama, mesa 
e banho, acessórios e enfeites natalinos. 

 
Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura será oferecido o curso de 
bordado de Caicó. 

 
Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc, 
instituição do Sistema Fecomércio/RN. 

 
O resultado da seleção será divulgado neste site no dia 28/09, e as aulas começam em 
datas especificadas no edital. 

 
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. 
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Serra do Mel: Prefeitura Municipal busca 
parceria com o Senac/RN 

 

Imagem: Reprodução/Assessoria  

 
A Prefeitura Municipal de Serra do Mel, cidade do Oeste potiguar, por meio da 
Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, pasta comandada 
pelo secretário Aécio Inocêncio da Silva e a secretária adjunta Andrea Vicente, 
juntamente com as assistentes sociais do município, estiveram no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial do RN (Senac/RN), na capital do estado, em busca de cursos 
profissionalizantes para a cidade. 

 
Na ocasião, descreve informação proveniente do órgão de imprensa do Executivo, foi 
enfatizada a importância socioeconômica que os cursos profissionalizantes podem 
representar para o município de Serra do Mel. 

 
Além disso, o secretário ressaltou a importância de levar conhecimento para a 
população por meio dos cursos e capacitá-los para o mercado de trabalho. 

 
Ele ainda destacou que a orientação do prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PR), é no 
sentido de que todos devem se empenharem e conseguir por meio de parcerias, cursos 
e outros benefícios que possam garantir conhecimento e oportunidades para a 
população. 
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3ª Vida Mais RN comemora Dia do 
Idoso e prevê quatro mil pessoas 
nos dois dias 

Paralelamente à feira, em auditório formatado para 400 pessoas, haverá 
palestras, debates e mesas-redonda, nos dois dias, pela manhã e à tarde 

Ilustrativa 
Evento antecipa a comemoração do Dia do Idoso 

 

Redação 

A 3 Feira Vida Mais Rio Grande do Norte – Desafios do Envelhecimento Ativo 
deverá receber a visita de quatro mil pessoas nos dois dias de realização. A 
previsão é dos organizadores, que afirmam que quase todos os estandes de 
produtos e serviços já foram comercializados e que restam poucas vagas no 
auditório para as palestras. O evento será realizado nos próximos dias 27 e 28 
de setembro no Holiday Inn Natal, das 9h às 20h, e antecipa a comemoração 
do Dia do Idoso (1º de outubro). 

Entre as atrações, haverá feira com estandes de produtos e serviços, lounge 
interativo com dinâmicas de grupo e oficinas, espaços com aferição de pressão 
e check-up vascular, entre outras oportunidades. Paralelamente à feira, em 
auditório formatado para 400 pessoas, haverá palestras, debates e mesas- 
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redonda, nos dois dias, pela manhã e à tarde, sobre temas voltados para o 
envelhecimento ativo. 

Alguns temas que serão abordados: “Pilares para a longevidade saudável”, 
“Planejamento para uma aposentadoria com qualidade de vida”, “Riscos do 
sobrepeso e da obesidade após os 50 anos”, “Depressão no envelhecimento: 
estratégias para preservar a saúde mental”, “A saúde bucal e seus impactos na 
autoestima”, “Dor e fragilidade: reconhecer e tratar”, “A influência da visão 
nos acidentes domiciliares” e “Ressignificar a arte de envelhecer”. 

Uma das palestras do evento tratará da “Violência contra a Pessoa Idosa” e 
estará a cargo de Fábio Moassab, diretor do Departamento de Políticas 
Temáticas dos Direitos da Pessoa Idosa, vinculado ao Ministério dos Direitos 
Humanos. Trata-se de um dos nomes mais respeitados, em Brasília, na 
questão que envolve os direitos dos idosos. 

Além da feira e das palestras, o evento terá uma interface festiva. No 
encerramento dos dois dias, entre 18h e 20h, haverá apresentações culturais a 
cargo do grupo folclórico do Sesc, Coral de João Câmara, espetáculo de dança 
da Casa Séfora, performances da Tuareg Casa do Oriente e show do grupo da 
Associação Brasileira do Clube da Melhor Idade (ABCMI-RN), entre outras 
atrações. 

Mais um momento relevante do evento estará a cargo das oficinas vivas de 
artesanato, com artistas de vários municípios do Rio Grande do Norte. O 
material produzido in loco será exposto e colocado à venda. Vale lembrar que, 
embora voltado para o público com mais de 50 anos, o evento também recebe 
jovens que já planejam um envelhecimento saudável. 

A 3 Feira Vida Mais RN é uma realização da Argus Eventos e da Agência Lar, 
com apoio da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência 
Social (Sethas), Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Natal, Unimed 
Natal, Simbios Care e DataShow. 

Inscrições através do site www.vidamaisrn.com.br 

 
 

http://www.vidamaisrn.com.br/
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