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Presidente da Fecomércio recebe 

Associação “Viva o Centro” 

Intuito do grupo é reverter a imagem de abandono e insegurança do Centro de Natal 

Por Redação 

 
O presidente em exercício do Sistema Fecomércio RN, Gilberto Costa, recebeu nessa 

terça-feira (18), na sede da Federação, uma comitiva de representantes da Associação 

“Viva o Centro”, que veio pedir o apoio do Sistema Fecomércio para o fortalecimento 

do movimento e alinhar futuras parcerias. O intuito da Associação Viva o Centro é 

reverter a imagem de abandono e insegurança do Centro de Natal, importante região 

comercial da cidade que, no decorrer dos anos, vem sofrendo com a derrocada na 

movimentação de consumidores. 

A vice-presidente da Associação, Camilla Schultz, informou que a ideia é atrair as 

pessoas de volta ao comércio do Centro e, também, unir os empresários que possuem 

lojas no bairro. “Nós percebemos que as pessoas começaram a se evadir por 

conjunturas econômicas, aumento demográfico, o surgimento dos shoppings centers, 

comércio dos bairros, etc. Agora queremos resgatar a força que já tivemos, 

recuperando a força do bairro como polo comercial”, detalhou Camilla. Ela ainda 

relembrou que o bairro foi o primeiro centro comercial da cidade e que conta, ainda, 

com as sedes dos principais bancos, diversos órgãos públicos e grandes lojas de 

departamentos, que funcionam como lojas-âncoras. 
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Segundo Camila, a intenção é que o Sistema Fecomércio RN possa proporcionar, em 

parceria com o Viva Centro e por meio do Sesc e Senac, cursos e serviços voltados 

tanto para os empresários, como para os comerciários. 

“A iniciativa dos empresários é muito válida para reativar e atrair os consumidores 

potiguares a voltarem a consumir no Centro da cidade, importante polo comercial da 

capital e do estado. O Sistema Fecomércio irá avaliar como pode ajudar de fato nessa 

recuperação e dar nossa contribuição para retomar a força daquela região da nossa 

capital”, afirmou o presidente, Gilberto Costa. 
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Fecomércio/RN: Presidente em exercício 
recebe diretoria da Associação Viva o Centro 

 

Imagem: Reprodução 

 
O presidente em exercício do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do RN (Fecomércio/RN), Gilberto Costa (foto), recebeu na manhã desta terça-
feira (18), na sede da entidade, em Natal, uma comitiva de representantes da 
Associação Viva o Centro, que veio pedir o apoio do Sistema Fecomércio/RN para o 
fortalecimento do movimento e alinhar futuras parcerias. 

 
A notícia é procedente da assessoria de comunicação da Fecomércio/RN. 

 
O intuito da Associação é reverter a imagem de abandono e insegurança do Centro de 
Natal, importante região comercial da cidade que, no decorrer dos anos, vem sofrendo 
com a derrocada na movimentação de consumidores. 

 
A vice-presidente da Associação, Camilla Schultz, informou que a ideia é atrair as 
pessoas de volta ao comércio do Centro e, também, unir os empresários que possuem 
lojas no bairro. 

 
"Nós percebemos que as pessoas começaram a se evadir por conjunturas econômicas, 
aumento demográfico, o surgimento dos shoppings centers, comércio dos bairros, etc. 
Agora queremos resgatar a força que já tivemos, recuperando a força do bairro como 
polo comercial", detalhou a dirigente. 

 
Ela ainda relembrou que o bairro foi o primeiro centro comercial da cidade e que conta, 
ainda, com as sedes dos principais bancos, diversos órgãos públicos e grandes lojas de 
departamentos, que funcionam como lojas-âncoras. 

 
Segundo a vice-presidente da Associação, a intenção é que o Sistema Fecomércio/RN 
possa proporcionar, em parceria com o Viva Centro e por meio do Sesc e Senac, cursos 
e serviços voltados tanto para os empresários, como para os comerciários. 

 
"A iniciativa dos empresários é muito válida para reativar e atrair os consumidores 
potiguares a voltarem a consumir no Centro da cidade, importante polo comercial da 
capital e do estado. O Sistema Fecomércio irá avaliar como pode ajudar de fato nessa 
recuperação e dar nossa contribuição para retomar a força daquela região da nossa 
capital", afirmou o presidente Gilberto Costa. 
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Espetáculo “Sob o Sol” será apresentado no Centro Cultural 

Adjuto Dias neste domingo em Caicó 

 

O Centro Cultural Adjuto Dias recebe domingo (23), o Espetáculo “Sob o Sol” do Grupo 

Cia de Teatro Arte e Vida, a partir das 20h. De acordo com a sinopse do espetáculo, três 

irmãos tentam trazer água para o sertão, que está seco, mas um deles se aventura por 

terras estranhas em busca de água e encontra seres bastante peculiares, alguns amigos, 
outros nem tanto. 

Em entrevista ao Programa “O Noticiário” da  TV Kurtição o diretor Bruno César  nesta 

terça-feira (18) falou que o texto é uma homenagem as histórias contadas pelo seu avô, 

onde a junção de vários elementos deu o mote de todo o enredo do espetáculo musical. 

Este não é o primeiro trabalho do grupo que já tem 14 anos de história de trabalho árduo, 
buscando incentivos para a realização de diversos trabalhos. 

Para Bruno a reabertura do Centro Cultural foi de grande importância para a cultura do 

município e mesmo quando estava fechado faziam atividades através do “Terreiro das 

Artes”. A reabertura do Teatro foi feita com uma dimensão enorme, com a realização do 

grande Festival de Teatro com a participação de pessoas do Brasil inteiro que ficaram 

encantados com a tamanha dimensão do espaço. “As pessoas precisam consumir cultura e 
o Centro Cultural é um espaço de grande relevância para a promoção desta”, destacou. 

Sobre os planos para o futuro, Bruno destacou que o espetáculo participará da Aldeia 

Sesc e de alguns festivais e posteriormente será transformado em revista em quadrinhos 
para ser trabalhada nas escolas incentivado a leitura de crianças e adolescentes. 
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NATAL RECEBE MEGAEVENTO GLOBAL NO 

PRÓXIMO DIA 23 

 

Idealizado pelo cantor e compositor Leandro Lehart, o Samba do Voluntário 

terá sua primeira edição no dia 23 de setembro em várias cidades do Brasil e 

do mundo. Mais de 400 eventos estão confirmados em quase 30 países. Em 

Natal, o projeto foi contemplado pelo Edital Sebrae de Economia Criativa e 

acontecerá na Arena das Dunas, das 15h às 20h, dentro da programação 

especial do Domingo na Arena, patrocinado pelo Sistema Fiern – Sesi RN. 

O Samba do Voluntário é um megaevento simultâneo e beneficente, que 

reunirá os amantes do samba como nunca aconteceu na história recente do  
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país. Todos os eventos, com 400 mil voluntários diretamente envolvidos, 

acontecerão no mesmo dia e hora, e a renda, proveniente de doações feitas 

pelo público, será destinada a mais de 500 instituições de caridade. 

No Rio Grande do Norte, grupos, compositores, intérpretes, musicistas e 

produtores musicais resolveram se unir e realizar um só evento, totalmente 

participativo e voluntário. Estão confirmadas as presenças de dez grupos de 

samba e mais de 70 sambistas, que se apresentarão sem a cobrança de 

cachês. O público estimado é de 2 mil pessoas. 

As instituições beneficiárias das doações feitas em Natal serão o Instituto 

Juvino Barreto, a Casa Durval Paiva de Apoio às Crianças com Câncer e o 

Hospital Infantil Varela Santiago. Aos interessados em participar deste 

megaevento, a organização sugere trocar uma lata de leite em pó integral 

(400g) pelo ingresso solidário. A troca pode ser efetuada no dia 23, mas 

também de forma antecipada em seis pontos físicos: 

– SEBRAE RN (Unidade de Comércio e Serviços em Natal); 

– SESC RN (Unidades Cidade Alta e Zona Norte); 

– Lojas LE POSTICHE (Midway Mall e Natal Shopping); 

– SESI RN (Sesi Clube) 

Para comodidade dos voluntários, as doações poderão também ser feitas 

online, no site Outgo (www.outgo.com.br/sambadovoluntariorn). 
 

http://www.outgo.com.br/sambadovoluntariorn
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