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PESQUISA APONTA DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES PARA O BAIRRO 
DA RIBEIRA 
Por William Medeiros. 

A Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal recebeu da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do 
Norte (Fecomércio RN) uma pesquisa de opinião sobre o Bairro da Ribeira 
feita para avaliar a percepção dos empresários, moradores, trabalhadores e 
consumidores que frequentam a localidade. Os dados foram apresentados 
nesta terça-feira (30) durante uma reunião no plenário da Casa. 
 
Entre outras coisas, o estudo pretende oferecer ao poder público um leque de 
informações que servirá como base para formulação de ações e estratégias 
que visem solucionar problemas enfrentados pela população que circula no 
bairro. A boa notícia é que 67% dos entrevistados acreditam que a Ribeira é 
muito importante para a cultura de Natal e do Rio Grande do Norte. 
 
No que se refere as razões que fazem as pessoas frequentarem a região, foi 
identificado que o principal fator é trabalho ou negócio (52%). Em segundo 
lugar se destaca a busca por serviços (51,9%), pois na localidade se 
concentra vários órgãos públicos. As compras foram mencionadas por 22,6% 
dos entrevistados, já que é um bairro comercial. Além disso, aparecem como 
razões para frequentar o bairro lazer/festas (18,2%), cultura local (16%), 
residência (12%) e outros (8,2%). 
 
Uma informação importante é que para os empresários os motivos de 
fechamento dos negócios na Ribeira estão relacionados a falta de 
investimento (62,1%), infraestrutura (41,7%), segurança (39,8%) e 
degradação do patrimônio histórico (39,8%). Assim como os empresários, 
55,8% dos moradores entrevistados dizem que o afastamento dos 
comerciantes do local é a ausência de investimento público. 
 
O diretor executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, falou que as pessoas 
tem a noção que o bairro não recebe a devida atenção, além de acharem que 
a estrutura física se encontra mal preservada. “A despeito do senso comum 
de que o local é relevante culturalmente, o nível de conhecimento sobre a 
história da Ribeira fica a desejar, pois a média situa-se entre pouco e 
razoável, o envolvimento com projetos e programas sociais é considerado 
baixo. Podemos concluir que há necessidade de se ter maior conhecimento  
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da importância do bairro para a cidade e investimentos, principalmente pelo 
seu potencial econômico e cultural”, explicou. 
 
De acordo com o vereador Paulinho Freire, presidente da Comissão de 
Turismo, o Legislativo agora tem um caminho a seguir no sentido da 
elaboração de um projeto de revitalização do Bairro da Ribeira. “Quando 
iniciamos a discussão existia muito achismo. Agora, com essa pesquisa, 
temos dados com fundamentação técnica que serão essenciais para 
conseguirmos desenvolver políticas públicas eficientes para a região.  
 
Aproveito para agradecer a Fecomércio RN pela elaboração desse estudo”. 
“A partir deste momento daremos novos encaminhamentos; vamos marcar 
uma reunião com o prefeito para que ele possa receber este relatório, e 
através disso dizer o que a Prefeitura pretende fazer pela Ribeira. Já no 
próximo dia 13 nós estaremos numa caminhada no bairro junto com todos os 
segmentos que atuam no local para vermos de perto os problemas. Tá mais 
do que na hora da Ribeira ser revitalizada. Acredito que com a volta do 
comércio e do turismo a região tem tudo para se tornar um grande pólo 
arrecadador para o Município”, concluiu Paulinho Freire. 
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Pesquisa aponta desafios e oportunidades 
para o Bairro da Ribeira 

 

A Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal recebeu da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN) uma pesquisa de 
opinião sobre o Bairro da Ribeira feita para avaliar a percepção dos empresários, moradores, 
trabalhadores e consumidores que frequentam a localidade. Os dados foram apresentados nesta 
terça-feira (30) durante uma reunião no plenário da Casa. 

Entre outras coisas, o estudo pretende oferecer ao poder público um leque de 
informações que servirá como base para formulação de ações e estratégias que visem solucionar 
problemas enfrentados pela população que circula no bairro. A boa notícia é que 67% dos 
entrevistados acreditam que a Ribeira é muito importante para a cultura de Natal e do Rio 
Grande do Norte. 

No que se refere as razões que fazem as pessoas frequentarem a região, foi identificado 
que o principal fator é trabalho ou negócio (52%). Em segundo lugar se destaca a busca por 
serviços (51,9%), pois na localidade se concentra vários órgãos públicos. As compras foram 
mencionadas por 22,6% dos entrevistados, já que é um bairro comercial. Além disso, aparecem 
como razões para frequentar o bairro lazer/festas (18,2%), cultura local (16%), residência (12%) e 
outros (8,2%). 

Uma informação importante é que para os empresários os motivos de fechamento dos 
negócios na Ribeira estão relacionados a falta de investimento (62,1%), infraestrutura (41,7%), 
segurança (39,8%) e degradação do patrimônio histórico (39,8%). Assim como os empresários, 
55,8% dos moradores entrevistados dizem que o afastamento dos comerciantes do local é a 
ausência de investimento público. 

O diretor executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, falou que as pessoas tem a noção 
que o bairro não recebe a devida atenção, além de acharem que a estrutura física se encontra 
mal preservada. “A despeito do senso comum de que o local é relevante culturalmente, o nível 
de conhecimento sobre a história da Ribeira fica a desejar, pois a média situa-se entre pouco e 
razoável, o envolvimento com projetos e programas sociais é considerado baixo. Podemos 
concluir que há necessidade de se ter maior conhecimento da importância do bairro para a 
cidade e investimentos, principalmente pelo seu potencial econômico e cultural”, explicou. 

De acordo com o vereador Paulinho Freire, presidente da Comissão de Turismo, o 
Legislativo agora tem um caminho a seguir no sentido da elaboração de um projeto de 
revitalização do Bairro da Ribeira. “Quando iniciamos a discussão existia muito achismo. Agora, 
com essa pesquisa, temos dados com fundamentação técnica que serão essenciais para 
conseguirmos desenvolver políticas públicas eficientes para a região. Aproveito para agradecer a 
Fecomércio RN pela elaboração desse estudo”. 

“A partir deste momento daremos novos encaminhamentos; vamos marcar uma reunião 
com o prefeito para que ele possa receber este relatório, e através disso dizer o que a Prefeitura 
pretende fazer pela Ribeira. Já no próximo dia 13 nós estaremos numa caminhada no bairro 
junto com todos os segmentos que atuam no local para vermos de perto os problemas. Tá mais 
do que na hora da Ribeira ser revitalizada. Acredito que com a volta do comércio e do turismo a 
região tem tudo para se tornar um grande pólo arrecadador para o Município”, concluiu 
Paulinho Freire. 
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Pesquisa aponta desafios e 
oportunidades para o Bairro da Ribeira 
 

A Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal recebeu da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio 
RN) uma pesquisa de opinião sobre o Bairro da Ribeira feita para avaliar a 
percepção dos empresários, moradores, trabalhadores e consumidores que 
frequentam a localidade. Os dados foram apresentados nesta terça-feira (30) 
durante uma reunião no plenário da Casa. 

Entre outras coisas, o estudo pretende oferecer ao poder público um leque de 
informações que servirá como base para formulação de ações e estratégias que 
visem solucionar problemas enfrentados pela população que circula no bairro. A 
boa notícia é que 67% dos entrevistados acreditam que a Ribeira é muito 
importante para a cultura de Natal e do Rio Grande do Norte. 

Uma informação importante é que para os empresários os motivos de 
fechamento dos negócios na Ribeira estão relacionados a falta de investimento 
(62,1%), infraestrutura (41,7%), segurança (39,8%) e degradação do patrimônio 
histórico (39,8%). Assim como os empresários, 55,8% dos moradores 
entrevistados dizem que o afastamento dos comerciantes do local é a ausência 
de investimento público. 

O diretor executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, falou que as pessoas tem a 
noção que o bairro não recebe a devida atenção, além de acharem que a 
estrutura física se encontra mal preservada. “A despeito do senso comum de que 
o local é relevante culturalmente, o nível de conhecimento sobre a história da 
Ribeira fica a desejar, pois a média situa-se entre pouco e razoável, o 
envolvimento com projetos e programas sociais é considerado baixo. Podemos 
concluir que há necessidade de se ter maior conhecimento da importância do 
bairro para a cidade e investimentos, principalmente pelo seu potencial 
econômico e cultural”, explicou. 

De acordo com o vereador Paulinho Freire, presidente da Comissão de Turismo, 
o Legislativo agora tem um caminho a seguir no sentido da elaboração de um 
projeto de revitalização do Bairro da Ribeira. “Quando iniciamos a discussão 
existia muito achismo. Agora, com essa pesquisa, temos dados com 
fundamentação técnica que serão essenciais para conseguirmos desenvolver 
políticas públicas eficientes para a região. Aproveito para agradecer a 
Fecomércio RN pela elaboração desse estudo”. 
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10ª Aldeia Sesc Seridó oferece programação cultural 

gratuita em Caicó 

 

Uma programação gratuita com teatro, música, artes visuais, capacitações e cinema. 

Assim será a Aldeia Sesc Seridó, que celebra 10 anos de promoção à cultura na região. 

As atividades acontecem de 8 a 14 de novembro em Caicó, e dia 13 de novembro em 

Jardim do Seridó. A iniciativa é do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 

A 10ª Aldeia Sesc Seridó em Caicó começa com a pré-Aldeia dia 8, que contará com 

encontro de poetas e declamadores – incluindo o famoso cordelista mossoroense Antonio 

Francisco –, seguido do espetáculo teatral “O torto andar do outro”, da Cia Pão Doce 

(Mossoró/RN). 

Mas a abertura oficial será mesmo dia 9, com seminário aberto ao público do projeto de 

artes cênicas do Sesc Brasil, o Palco Giratório. Será a 1ª vez que o estado recebe o 

seminário do projeto nacional, sendo realizado até dia 11/11. Para participar da outra ação 

formativa do projeto, a oficina sobre teatro de rua que acontece dias 9 e 10, é preciso se 
inscrever pelo e-mail cultura@rn.sesc.com.br. As vagas são limitadas. 

Às 16h, começa o cortejo com filarmônicas, grupos e artistas potiguares, o qual culminará 

em um concerto com todas as filarmônicas convidadas, apresentações de dança com 

grupos folclóricos como Os Negros do Rosário e Caboclos do Mestre Bebé, e ainda com 
o tradicional Bloco do Magão. 

No sábado (10), serão apresentadas três peças: “Circo sem futuro”; “Meu Seridó”, da 
Casa de Zoé (Natal/RN); e a pré-estreia de “Chico Jararaca”, da Cia Trapiá (Caicó/RN). 

mailto:cultura@rn.sesc.com.br
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Domingo (11) também é dia de teatro. A programação começa com Emanoel Bonequeiro 

(Caicó/RN) e seu teatro de João Redondo, seguido de “A coisa do humano”, da Cia 

Bagana de Teatro (Mossoró/RN), o espetáculo do Palco Giratório, “Os cavaleiros da triste 

figura”, do grupo Boca de Cena (SE), será a atração seguinte da programação, finalizada 

com “Pelo pescoço”, espetáculo oriundo da exposição homônima que estreou na Galeria 

Sesc Cidade Alta em maio de 2017. 

Na segunda-feira (12), os caicoenses poderão assistir a “Dois corações e quatro 

segredos”, do Coletivo de Artistas Caicó. Na terça (13) e quarta-feira (14), tem sessão do 

CineSesc com entrada gratuita. Durante quase toda a programação da 10ª Aldeia Sesc 

Seridó, de 5 a 30/11, ficará em cartaz a exposição “Sisọ ọrọ: imagens que falam”, do 
artista plástico Gil Leal. 

Além disso, de forma inédita, o projeto será levado a Jardim do Seridó: na terça-feira, tem 
espetáculo: “Sob o sol” e encontro de duas filarmônicas da região. 
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Foto: Divulgação 

10ª Aldeia Sesc Seridó oferece programação cultural gratuita 

  

Uma programação gratuita com teatro, música, artes visuais, capacitações e cinema. 

Assim será a Aldeia Sesc Seridó, que celebra 10 anos de promoção à cultura na 

região. As atividades acontecem de 8 a 14 de novembro em Caicó, e dia 13 de 

novembro em Jardim do Seridó. A iniciativa é do Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 

 

A 10ª Aldeia Sesc Seridó em Caicó começa com a pré-Aldeia dia 8, que contará com 

encontro de poetas e declamadores – incluindo o famoso cordelista mossoroense 

Antonio Francisco –, seguido do espetáculo teatral “O torto andar do outro”, da Cia 

Pão Doce (Mossoró/RN). 

 

Mas a abertura oficial será mesmo dia 9, com seminário aberto ao público do projeto 

de artes cênicas do Sesc Brasil, o Palco Giratório. Será a 1ª vez que o estado recebe o 

seminário do projeto nacional, sendo realizado até dia 11/11. Para participar da outra 

ação formativa do projeto, a oficina sobre teatro de rua que acontece dias 9 e 10, é 

preciso se inscrever pelo e-mailcultura@rn.sesc.com.br. As vagas são limitadas. 

 

Às 16h, começa o cortejo com filarmônicas, grupos e artistas potiguares, o qual 

culminará em um concerto com todas as filarmônicas convidadas, apresentações de 

dança com grupos folclóricos como Os Negros do Rosário e Caboclos do Mestre 

Bebé, e ainda com o tradicional Bloco do Magão. 
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No sábado (10), serão apresentadas três peças: “Circo sem futuro”; “Meu Seridó”, da 

Casa de Zoé (Natal/RN); e a pré-estreia de “Chico Jararaca”, da Cia Trapiá 

(Caicó/RN). 

 

Domingo (11) também é dia de teatro. A programação começa com Emanoel 

Bonequeiro (Caicó/RN) e seu teatro de João Redondo, seguido de “A coisa do 

humano”, da Cia Bagana de Teatro (Mossoró/RN), o espetáculo do Palco Giratório, 

“Os cavaleiros da triste figura”, do grupo Boca de Cena (SE), será a atração seguinte 

da programação, finalizada com “Pelo pescoço”, espetáculo oriundo da exposição 

homônima que estreou na Galeria Sesc Cidade Alta em maio de 2017. 

 

Na segunda-feira (12), os caicoenses poderão assistir a “Dois corações e quatro 

segredos”, do Coletivo de Artistas Caicó. Na terça (13) e quarta-feira (14), tem sessão 

do CineSesc com entrada gratuita. Durante quase toda a programação da 10ª Aldeia 

Sesc Seridó, de 5 a 30/11, ficará em cartaz a exposição “Sisọ ọrọ: imagens que 

falam”, do artista plástico Gil Leal. 

 

Além disso, de forma inédita, o projeto será levado a Jardim do Seridó: na terça-feira, 

tem espetáculo: “Sob o sol” e encontro de duas filarmônicas da região. 

 

Para ver locais, horários e mais informações sobre a programação, 

acessewww.sescrn.com.br. 
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10ª Aldeia Sesc Seridó oferece 

programação cultural gratuita 

Teatro, música, artes visuais, capacitações e cinema integram a programação 

Por Redação 

 
CABOCLOS DE MAJOR SALES (FOTO: REPRODUÇÃO) 

Uma programação gratuita com teatro, música, artes visuais, capacitações e cinema. 

Assim será a Aldeia Sesc Seridó, que celebra 10 anos de promoção à cultura na 

região. As atividades acontecem de 8 a 14 de novembro em Caicó, e dia 13 de 

novembro em Jardim do Seridó. A iniciativa é do Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 

A 10ª Aldeia Sesc Seridó em Caicó começa com a pré-Aldeia dia 8, que contará com 

encontro de poetas e declamadores – incluindo o famoso cordelista mossoroense 

Antonio Francisco –, seguido do espetáculo teatral “O torto andar do outro”, da Cia 

Pão Doce (Mossoró/RN). 

Mas a abertura oficial será mesmo dia 9, com seminário aberto ao público do projeto 

de artes cênicas do Sesc Brasil, o Palco Giratório. Será a 1ª vez que o estado recebe o 

seminário do projeto nacional, sendo realizado até dia 11/11. Para participar da outra 

ação formativa do projeto, a oficina sobre teatro de rua que acontece dias 9 e 10, é 

preciso se inscrever pelo e-mail cultura@rn.sesc.com.br. As vagas são limitadas. 
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Às 16h, começa o cortejo com filarmônicas, grupos e artistas potiguares, o qual 

culminará em um concerto com todas as filarmônicas convidadas, apresentações de 

dança com grupos folclóricos como Os Negros do Rosário e Caboclos do Mestre 

Bebé, e ainda com o tradicional Bloco do Magão. 

No sábado (10), serão apresentadas três peças: “Circo sem futuro”; “Meu Seridó”, da 

Casa de Zoé (Natal/RN); e a pré-estreia de “Chico Jararaca”, da Cia Trapiá 

(Caicó/RN). 

Domingo (11) também é dia de teatro. A programação começa com Emanoel 

Bonequeiro (Caicó/RN) e seu teatro de João Redondo, seguido de “A coisa do 

humano”, da Cia Bagana de Teatro (Mossoró/RN), o espetáculo do Palco Giratório, 

“Os cavaleiros da triste figura”, do grupo Boca de Cena (SE), será a atração seguinte 

da programação, finalizada com “Pelo pescoço”, espetáculo oriundo da exposição 

homônima que estreou na Galeria Sesc Cidade Alta em maio de 2017. 

Na segunda-feira (12), os caicoenses poderão assistir a “Dois corações e quatro 

segredos”, do Coletivo de Artistas Caicó. Na terça (13) e quarta-feira (14), tem sessão 

do CineSesc com entrada gratuita. Durante quase toda a programação da 10ª Aldeia 

Sesc Seridó, de 5 a 30/11, ficará em cartaz a exposição “Sisọ ọrọ: imagens que 

falam”, do artista plástico Gil Leal. 

Além disso, de forma inédita, o projeto será levado a Jardim do Seridó: na terça-feira, 

tem espetáculo: “Sob o sol” e encontro de duas filarmônicas da região. 

Para ver locais, horários e mais informações sobre a programação, acesse 

www.sescrn.com.br. 

Serviço: 

O quê? 10ª Aldeia Sesc Seridó realiza programação cultural gratuita 

Onde? Caicó e Jardim do Seridó 

Quando? De 8 a 14/11 
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10ª Aldeia Sesc Seridó oferece 
programação cultural gratuita 
 

Uma programação gratuita com teatro, música, artes visuais, capacitações e cinema. Assim 

será a Aldeia Sesc Seridó, que celebra 10 anos de promoção à cultura na região. As atividades 

acontecem de 8 a 14 de novembro em Caicó, e dia 13 de novembro em Jardim do Seridó. A 

iniciativa é do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do 

Sistema Fecomércio. 

A 10ª Aldeia Sesc Seridó em Caicó começa com a pré-Aldeia dia 8, que contará com 

encontro de poetas e declamadores – incluindo o famoso cordelista mossoroense Antonio 

Francisco –, seguido do espetáculo teatral “O torto andar do outro”, da Cia Pão Doce 

(Mossoró/RN). 

Mas a abertura oficial será mesmo dia 9, com seminário aberto ao público do projeto de artes 

cênicas do Sesc Brasil, o Palco Giratório. Será a 1ª vez que o estado recebe o seminário do 

projeto nacional, sendo realizado até dia 11/11. Para participar da outra ação formativa do 

projeto, a oficina sobre teatro de rua que acontece dias 9 e 10, é preciso se inscrever pelo e-

mail [email protected] As vagas são limitadas. 

Às 16h, começa o cortejo com filarmônicas, grupos e artistas potiguares, o qual culminará em 

um concerto com todas as filarmônicas convidadas, apresentações de dança com grupos 

folclóricos como Os Negros do Rosário e Caboclos do Mestre Bebé, e ainda com o tradicional 

Bloco do Magão. No sábado (10), serão apresentadas três peças: “Circo sem futuro”; “Meu 

Seridó”, da Casa de Zoé (Natal/RN); e a pré-estreia de “Chico Jararaca”, da Cia Trapiá 

(Caicó/RN). 

Domingo (11) também é dia de teatro. A programação começa com Emanoel Bonequeiro 

(Caicó/RN) e seu teatro de João Redondo, seguido de “A coisa do humano”, da Cia Bagana 

de Teatro (Mossoró/RN), o espetáculo do Palco Giratório, “Os cavaleiros da triste figura”, do 

grupo Boca de Cena (SE), será a atração seguinte da programação, finalizada com “Pelo 

pescoço”, espetáculo oriundo da exposição homônima que estreou na Galeria Sesc Cidade 

Alta em maio de 2017. 

Na segunda-feira (12), os caicoenses poderão assistir a “Dois corações e quatro segredos”, do 

Coletivo de Artistas Caicó. Na terça (13) e quarta-feira (14), tem sessão do CineSesc com 

entrada gratuita. Durante quase toda a programação da 10ª Aldeia Sesc Seridó, de 5 a 30/11, 

ficará em cartaz a exposição “Sisọ ọrọ: imagens que falam”, do artista plástico Gil Leal. 

Além disso, de forma inédita, o projeto será levado a Jardim do Seridó: na terça-feira, tem 

espetáculo: “Sob o sol” e encontro de duas filarmônicas da região. Para ver locais, horários e 

mais informações sobre a programação, acesse www.sescrn.com.br. 
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10ª Aldeia Sesc Seridó oferece 

programação cultural gratuita 
Uma programação gratuita com teatro, música, artes visuais, capacitações e 

cinema. Assim será a Aldeia Sesc Seridó, que celebra 10 anos de promoção 

à cultura na região. As atividades acontecem de 8 a 14 de novembro em 

Caicó, e dia 13 de novembro em Jardim do Seridó. A iniciativa é do Serviço 

Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do 

Sistema Fecomércio. 

A 10ª Aldeia Sesc Seridó em Caicó começa com a pré-Aldeia dia 8, que 

contará com encontro de poetas e declamadores – incluindo o famoso 

cordelista mossoroense Antonio Francisco –, seguido do espetáculo teatral 

“O torto andar do outro”, da Cia Pão Doce (Mossoró/RN). 

Mas a abertura oficial será mesmo dia 9, com seminário aberto ao público do 

projeto de artes cênicas do Sesc Brasil, o Palco Giratório. Será a 1ª vez que 

o estado recebe o seminário do projeto nacional, sendo realizado até dia 

11/11. Para participar da outra ação formativa do projeto, a oficina sobre 

teatro de rua que acontece dias 9 e 10, é preciso se inscrever pelo e-mail 

cultura@rn.sesc.com.br. As vagas são limitadas. 

Às 16h, começa o cortejo com filarmônicas, grupos e artistas potiguares, o 

qual culminará em um concerto com todas as filarmônicas convidadas, 

apresentações de dança com grupos folclóricos como Os Negros do Rosário 

e Caboclos do Mestre Bebé, e ainda com o tradicional Bloco do Magão. 

No sábado (10), serão apresentadas três peças: “Circo sem futuro”; “Meu 

Seridó”, da Casa de Zoé (Natal/RN); e a pré-estreia de “Chico Jararaca”, da 

Cia Trapiá (Caicó/RN). 



 

CONTINUAÇÃO 

Domingo (11) também é dia de teatro. A programação começa com Emanoel 

Bonequeiro (Caicó/RN) e seu teatro de João Redondo, seguido de “A coisa 

do humano”, da Cia Bagana de Teatro (Mossoró/RN), o espetáculo do Palco 

Giratório, “Os cavaleiros da triste figura”, do grupo Boca de Cena (SE), será a 

atração seguinte da programação, finalizada com “Pelo pescoço”, espetáculo 

oriundo da exposição homônima que estreou na Galeria Sesc Cidade Alta em 

maio de 2017. 

Na segunda-feira (12), os caicoenses poderão assistir a “Dois corações e 

quatro segredos”, do Coletivo de Artistas Caicó. Na terça (13) e quarta-feira 

(14), tem sessão do CineSesc com entrada gratuita. Durante quase toda a 

programação da 10ª Aldeia Sesc Seridó, de 5 a 30/11, ficará em cartaz a 

exposição “Sisọ ọrọ: imagens que falam”, do artista plástico Gil Leal. 

Além disso, de forma inédita, o projeto será levado a Jardim do Seridó: na 

terça-feira, tem espetáculo: “Sob o sol” e encontro de duas filarmônicas da 

região. 

Para ver locais, horários e mais informações sobre a programação, acesse 

www.sescrn.com.br. 

Serviço: 

O quê? 10ª Aldeia Sesc Seridó realiza programação cultural gratuita 

Onde? Caicó e Jardim do Seridó 

Quando? De 8 a 14/11 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL DA ABELHINHA   DATA: 31.10.18 
 

Notícias da Tarde 

10ª Aldeia Sesc Seridó oferece programação cultural gratuita 

https://bit.ly/2zhdor3 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 31.10.18 
 

Sesc realiza colônia de férias em Natal e 

Caicó 

Atividades recreativas, esportivas, culturais e artísticas para animar as férias das 

crianças em dezembro 

Por Redação 

 
FOTO: REPRODUÇÃO 

Uma colônia de férias repleta de atividades para crianças de 4 a 12 anos. Esse é o 

Brincando nas Férias, projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 

(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, que será realizado em dezembro nas 

unidades Sesc Potilândia (Natal) e Sesc Caicó. As inscrições podem ser feitas nas 

centrais de relacionamento das unidades de 1/11 a 7/12 em Natal e, em Caicó, de 

12/11 a 5/12. 

Para oferecer atividades lúdicas que promovem aprendizados durante as férias, o Sesc 

tem o cuidado de reunir uma equipe multidisciplinar para a orientação dos pequenos. 

O projeto inclui vivências esportivas, culturais, recreativas e artísticas. Os valores são 

diferenciados para cada categoria de associado Sesc e incluem camiseta, boné e 

lanche, além das atividades lúdicas e esportivas. Em Natal, o projeto acontece de 10 a 

15/12 e, em Caicó, de 10 a 14/12. 



 

CONTINUAÇÃO 

Contações de histórias, dança kids, jogos recreativos, artes marciais, pintura em tela e 

no rosto, caça ao tesouro, piquenique, minimaratona, montagem de bonecos, cinema, 

banho de piscina, artesanato e oficina de circo são algumas das atividades disponíveis 

para os pequenos. Este ano, o projeto já aconteceu na Zona Norte de Natal, Macaíba e 

em Mossoró. 

Serviço: 

O quê? Sesc realiza colônia de férias em Natal e Caicó 

Onde e quando? 

NATAL – Sesc Potilândia de 10 a 15/12 | Mais informações: (84) 3231-3928 

CAICÓ – Sesc Caicó de 10 a 14/12 | Mais informações: (84) 3421-2337 

Inscrições e valores? 

NATAL – de 12/11 a 5/12 na central de relacionamento do Sesc Potilândia | R$ 75 

(trab. do comércio de bens, serviços e turismo; R$ 100 (conveniado); R$ 150 (público 

em geral) 

CAICÓ – de 1/11 a 7/12 na central de relacionamento do Sesc Caicó | R$ 50 (trab. do 

comércio de bens, serviços e turismo; R$ 70 (conveniado); R$ 90 (público em geral) 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ  DATA: 31.10.18 
 

Sesc realiza colônia de férias 

em Natal e Caicó   

 

Atividades recreativas, esportivas, culturais e artísticas para animar as 

férias das crianças em dezembro 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Brincando-nas-F%C3%A9rias-Sesc-Caic%C3%B3-2018.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

Uma colônia de férias repleta de atividades para crianças de 4 a 12 anos. 

Esse é o Brincando nas Férias, projeto do Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, que será 

realizado em dezembro nas unidades Sesc Potilândia (Natal) e Sesc Caicó. As 

inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades de 

1/11 a 7/12 em Natal e, em Caicó, de 12/11 a 5/12. 

Para oferecer atividades lúdicas que promovem aprendizados durante as 

férias, o Sesc tem o cuidado de reunir uma equipe multidisciplinar para a 

orientação dos pequenos. O projeto inclui vivências esportivas, culturais, 

recreativas e artísticas. Os valores são diferenciados para cada categoria de 

associado Sesc e incluem camiseta, boné e lanche, além das atividades 

lúdicas e esportivas. Em Natal, o projeto acontece de 10 a 15/12 e, em Caicó, 

de 10 a 14/12. 

Contações de histórias, dança kids, jogos recreativos, artes marciais, pintura 

em tela e no rosto, caça ao tesouro, piquenique, minimaratona, montagem de 

bonecos, cinema, banho de piscina, artesanato e oficina de circo são algumas 

das atividades disponíveis para os pequenos. Este ano, o projeto já aconteceu 

na Zona Norte de Natal, Macaíba e em Mossoró. 

Serviço: 

  

O quê?  Sesc realiza colônia de férias em Natal e Caicó 

Onde e quando? 

NATAL – Sesc Potilândia de 10 a 15/12 | Mais informações: (84) 3231-3928 

CAICÓ – Sesc Caicó de 10 a 14/12 | Mais informações: (84) 3421-2337 

Inscrições e valores? 

NATAL – de 12/11 a 5/12 na central de relacionamento do Sesc Potilândia | R$ 75 

(trab. do comércio de bens, serviços e turismo; R$ 100 (conveniado); R$ 150 (público 

em geral)  

CAICÓ – de 1/11 a 7/12 na central de relacionamento do Sesc Caicó |  R$ 50 (trab. do 

comércio de bens, serviços e turismo; R$ 70 (conveniado); R$ 90 (público em geral) 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA   DATA: 31.10.18 
 

Sesc realiza colônia de férias em Natal 

e Caicó 

 
Uma colônia de férias repleta de atividades para crianças de 4 a 12 anos. 
Esse é o Brincando nas Férias, projeto do Serviço Social do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, que será 
realizado em dezembro nas unidades Sesc Potilândia (Natal) e Sesc Caicó. 
As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades 
de 1/11 a 7/12 em Natal e, em Caicó, de 12/11 a 5/12. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Brincando-nas-F%C3%A9rias-Sesc-Caic%C3%B3-2018.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

 

Para oferecer atividades lúdicas que promovem aprendizados durante as 
férias, o Sesc tem o cuidado de reunir uma equipe multidisciplinar para a 
orientação dos pequenos. O projeto inclui vivências esportivas, culturais, 
recreativas e artísticas. Os valores são diferenciados para cada categoria de 
associado Sesc e incluem camiseta, boné e lanche, além das atividades 
lúdicas e esportivas. Em Natal, o projeto acontece de 10 a 15/12 e, em Caicó, 
de 10 a 14/12. 

Contações de histórias, dança kids, jogos recreativos, artes marciais, pintura 
em tela e no rosto, caça ao tesouro, piquenique, minimaratona, montagem de 
bonecos, cinema, banho de piscina, artesanato e oficina de circo são 
algumas das atividades disponíveis para os pequenos. Este ano, o projeto já 
aconteceu na Zona Norte de Natal, Macaíba e em Mossoró. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 31.10.18 
 

Sesc realiza colônia de férias em Natal e 
Caicó 

 
Uma colônia de férias repleta de atividades para crianças de 4 a 12 anos. Esse é o 
Brincando nas Férias, projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, que será realizado em dezembro nas 
unidades Sesc Potilândia (Natal) e Sesc Caicó. As inscrições podem ser feitas nas 
centrais de relacionamento das unidades de 1/11 a 7/12 em Natal e, em Caicó, de 
12/11 a 5/12. 
 
Para oferecer atividades lúdicas que promovem aprendizados durante as férias, o 
Sesc tem o cuidado de reunir uma equipe multidisciplinar para a orientação dos 
pequenos. O projeto inclui vivências esportivas, culturais, recreativas e artísticas. Os 
valores são diferenciados para cada categoria de associado Sesc e incluem camiseta, 
boné e lanche, além das atividades lúdicas e esportivas. Em Natal, o projeto 
acontece de 10 a 15/12 e, em Caicó, de 10 a 14/12. 
 
Contações de histórias, dança kids, jogos recreativos, artes marciais, pintura em tela 
e no rosto, caça ao tesouro, piquenique, minimaratona, montagem de bonecos, 
cinema, banho de piscina, artesanato e oficina de circo são algumas das atividades 
disponíveis para os pequenos. Este ano, o projeto já aconteceu na Zona Norte de 
Natal, Macaíba e em Mossoró. 
 
Fecomércio RN 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-WnJI8rGHv_M/W9m1oXF1oPI/AAAAAAACGYs/b1-b4DIelqIDVvFHEzl1s80Vdq1NmdTjgCLcBGAs/s1600/Brincando-nas-Fe%25CC%2581rias-Sesc-3-484x363.jpg


 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ   DATA: 31.10.18 
 

Sesc realiza colônia de férias em Natal 

e Caicó 
 
 

Uma colônia de férias repleta de atividades para crianças de 4 a 12 anos. 
Esse é o Brincando nas Férias, projeto do Serviço Social do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, que será 
realizado em dezembro nas unidades Sesc Potilândia (Natal) e Sesc Caicó. 
As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades 
de 1/11 a 7/12 em Natal e, em Caicó, de 12/11 a 5/12. 

Para oferecer atividades lúdicas que promovem aprendizados durante as 
férias, o Sesc tem o cuidado de reunir uma equipe multidisciplinar para a 
orientação dos pequenos. O projeto inclui vivências esportivas, culturais, 
recreativas e artísticas. Os valores são diferenciados para cada categoria de 
associado Sesc e incluem camiseta, boné e lanche, além das atividades 
lúdicas e esportivas. Em Natal, o projeto acontece de 10 a 15/12 e, em Caicó, 
de 10 a 14/12. 

Contações de histórias, dança kids, jogos recreativos, artes marciais, pintura 
em tela e no rosto, caça ao tesouro, piquenique, minimaratona, montagem de 
bonecos, cinema, banho de piscina, artesanato e oficina de circo são 
algumas das atividades disponíveis para os pequenos. Este ano, o projeto já 
aconteceu na Zona Norte de Natal, Macaíba e em Mossoró. 

 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 
VEÍCULO: BLOG POLÍTICA EM FOCO  DATA: 31.10.18 

Ex-coordenador do Prodetur, Soares Júnior é 

nomeado secretário adjunto de Turismo de Natal 

 
 

O ex-coordenador do Prodetur e ex-secretário estadual de Turismo, Francisco 

Soares Júnior, foi nomeado hoje secretário adjunto de Turismo da Prefeitura de 

Natal. 

Ele substitui Marília Dias, que havia sido indicada pelo senador Garibaldi 

Alves Filho. 

 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 01.11.18 EDITORIA: POLÍTICA 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 01.11.18 EDITORIA: JORNAL DE 
WM 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 01.11.18 EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 01.11.18 EDITORIA: ECONOMIA 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 01.11.18 EDITORIA: NATAL 
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VEÍCULO: DE FATO  DATA: 01.11.18 EDITORIA: POLÍTICA 
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VEÍCULO: DE FATO  DATA: 01.11.18 EDITORIA: GERAIS 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
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