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Diretora de agência alemã visita sede da Fecomércio para 

conhecer e ampliar parcerias 

Representando o presidente Marcelo Queiroz, o vice-presidente da Fecomércio RN, 

Gilberto Costa, recebeu, na tarde desta terça-feira (6) a visita da diretora no Brasil da 

Agência de Desenvolvimento Econômico do governo da Alemanha, Glória Rosa, que 

esteve acompanhada do Cônsul Honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert. Foi 

apresentado à comitiva, um resumo das ações do Sistema Fecomércio em parceria 

com o país europeu. 

A parceria entre o Sistema Fecomécio RN e a Alemanha teve início em 2009, com o 

desenvolvimento de vários projetos com o corpo técnico e alunos do Senac RN, como 

cursos na área de Gastronomia, Desenvolvimento Econômico e turismo. 

Para o futuro, a entidade potiguar irá trabalhar em cursos nas áreas de Gestão, 

Tecnologia e Turismo. 

“Muito interessantes os projetos desenvolvidos pelo Sistema Fecomércio, o Senac, em 

prol do desenvolvimento econômico. Meu papel é captar projetos do Rio Grande do 

Norte e levar para a Alemanha, para as empresas alemães investirem no estado”, 

comentou Glória Rosa. 

Gilberto Costa, ressaltou os números positivos gerados a partir da parceria 

Fecomércio-Alemanha. “Mais de 400 pessoas participaram dos cursos desenvolvidos 

pelo projeto Verena, novos cursos no portfólio do Senac foram criados, ações que 

visam o crescimento potiguar”, completou. 

Participaram também da reunião na Fecomércio, o diretor Regional do Sesc, Fernando 

Virgílio, o diretor executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, e técnicos do Sistema 

Fecomércio RN. 
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Diretora de agência alemã visita sede da 

Fecomércio para conhecer e ampliar 

parcerias 

Foi apresentado um resumo das ações do Sistema em parceria com o país europeu 

Por Redação 

 
Representando o presidente Marcelo Queiroz, o vice-presidente da Fecomércio RN, 

Gilberto Costa, recebeu, na tarde dessa terça-feira (6) a visita da diretora no Brasil da 

Agência de Desenvolvimento Econômico do governo da Alemanha, Glória Rosa, que 

esteve acompanhada do Cônsul Honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert. Foi 

apresentado à comitiva, um resumo das ações do Sistema Fecomércio em parceria 

com o país europeu. 

A parceria entre o Sistema Fecomécio RN e a Alemanha teve início em 2009, com o 

desenvolvimento de vários projetos com o corpo técnico e alunos do Senac RN, como 

cursos na área de Gastronomia, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Para o 

futuro, a entidade potiguar irá trabalhar em cursos nas áreas de Gestão, Tecnologia e 

Turismo. 

“Muito interessantes os projetos desenvolvidos pelo Sistema Fecomércio, o Senac, em 

prol do desenvolvimento econômico. Meu papel é captar projetos do Rio Grande do  



 

CONTINUAÇÃO 

Norte e levar para a Alemanha, para as empresas alemães investirem no estado”, 

comentou Glória Rosa. 

Gilberto Costa, ressaltou os números positivos gerados a partir da parceria 

Fecomércio-Alemanha. “Mais de 400 pessoas participaram dos cursos desenvolvidos 

pelo projeto Verena, novos cursos no portfólio do Senac foram criados, ações que 

visam o crescimento potiguar”, completou. 

Participaram também da reunião na Fecomércio, o diretor Regional do Sesc, Fernando 

Virgílio, o diretor executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, e técnicos do Sistema 

Fecomércio RN. 
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Diretora de agência alemã visita sede da 

Fecomércio para conhecer e ampliar 

parcerias 

 
PARTICIPARAM DA REUNIÃO NA FECOMÉRCIO, O DIRETOR REGIONAL DO SESC, 

FERNANDO VIRGÍLIO, O DIRETOR EXECUTIVO DA FECOMÉRCIO RN, JAIME MARIZ, E 
TÉCNICOS DO SISTEMA FECOMÉRCIO RN. 

 

Representando o presidente Marcelo Queiroz, o vice-presidente da Fecomércio RN, 

Gilberto Costa, recebeu, na tarde desta terça-feira (6) a visita da diretora no Brasil da 

Agência de Desenvolvimento Econômico do governo da Alemanha, Glória Rosa, que 

esteve acompanhada do Cônsul Honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert. Foi 

apresentado à comitiva, um resumo das ações do Sistema Fecomércio em parceria 

com o país europeu. 

A parceria entre o Sistema Fecomécio RN e a Alemanha teve início em 2009, com o 

desenvolvimento de vários projetos com o corpo técnico e alunos do Senac RN, como 

cursos na área de Gastronomia, Desenvolvimento Econômico e turismo. 



 

CONTINUAÇÃO 

Para o futuro, a entidade potiguar irá trabalhar em cursos nas áreas de Gestão, 

Tecnologia e Turismo. 

“Muito interessantes os projetos desenvolvidos pelo Sistema Fecomércio, o Senac, em 

prol do desenvolvimento econômico. Meu papel é captar projetos do Rio Grande do 

Norte e levar para a Alemanha, para as empresas alemães investirem no estado”, 

comentou Glória Rosa. 

Gilberto Costa, ressaltou os números positivos gerados a partir da parceria 

Fecomércio-Alemanha. “Mais de 400 pessoas participaram dos cursos desenvolvidos 

pelo projeto Verena, novos cursos no portfólio do Senac foram criados, ações que 

visam o crescimento potiguar”, completou. 

Participaram também da reunião na Fecomércio, o diretor Regional do Sesc, Fernando 

Virgílio, o diretor executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, e técnicos do Sistema 

Fecomércio RN. 
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Seridó vai ao palco no projeto Aldeia Sesc 

O projeto Aldeia Sesc Seridó completa em 2018 uma década de atividades na 
região seridoense. E para comemorar, a edição deste ano foi montada 
privilegiando uma ampla programação com música, artes visuais, cinema, ações 
formativas e teatro, muito teatro. Serão apresentados 10 espetáculos de 
variados grupos e temáticas. O Aldeia Sesc Seridó acontece de 8 a 14 de 
novembro em Caicó, em pontos como a Casa de Cultura Popular, o Centro 
Cultural Adjuto Dias e o Sesc Caícó. No dia 13 haverá um atividade em Jardim 
do Seridó. Toda a programação é gratuita. 

 

Cia Pão Doce apresenta peça inspirada na obra de Antônio Francisco 

 

No dia 8, a Aldeia Sesc Seridó começa com a pré-Aldeia, um 
encontro de poetas e declamadores – incluindo o famoso cordelista 
mossoroense Antonio Francisco. No mesmo dia será apresentado o 
espetáculo “O torto andar do outro”, da Cia Pão Doce, de Mossoró. 
A montagem é inspirada em versos de Antônio Francisco.  

A abertura oficial será no dia 9, com o seminário Palco Giratório, 
cuja programação específica vai até o dia 11. Seminário tem 
abrangência nacional e pela primeira vez será realizado no Rio 
Grande do Norte. Dentre os temas que serão abordados nas mesas,  
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estão: “Artes cênicas, festas e folguedos”, “Povos originários em 
cena” e “Critica e mediação em artes cênicas”.  

Ainda no dia 9, o público poderá participar de cortejo puxado por 
bandas filarmônicas de municípios do Seridó, além de 
apresentações de dança com grupos folclóricos, como Os Negros 
do Rosário e Caboclos do Mestre Bebé, e ainda cair na folia com a 
tradicional orquestra de carnaval do Bloco do Magão. No sábado 
(10), serão apresentadas três peças: “Circo sem futuro”, do Circo 
Amarillo (SP); “Meu Seridó”, da Casa de Zoé (Natal); e a pré -estreia 
de “Chico Jararaca”, da Cia Trapiá (Caicó). Esta peça tem tudo para 
mexer com os seridoenses pois conta a saga do cangaceiro 
caicoense Chico Jararaca, do bando de Antônio Silvino (anterior ao 
de Lampião). A montagem privilegia a estética do sertão, em suas 
cores, sons, linguagens e imaginários.  

O domingo (11) a programação começa com Emanoel Bonequeiro 
(Caicó) e seu teatro de João Redondo. Depis será apresentado  “A 
coisa do humano”, da Cia Bagana de Teatro (Mossoró). Na 
sequência é a vez do espetáculo do Palco Giratório: “Os cavaleiros 
da triste figura”, do grupo Boca de Cena, de Sergipe. Por fim, o 
público poderá assistir “Pelo pescoço”, instalação cênica com 
performance em dança de Ana Claudia Viana. Na segunda-feira 
(12), os caicoenses poderão assistir a “Dois corações e quatro 
segredos”, do Coletivo de Artistas Caicó. Além disso, de forma 
inédita, o projeto será levado a Jardim do Seridó, na terça -feira, 
com apresentação do espetáculo “Sob o sol”, da Cia Arte e Vida de 
Caicó, seguido por encontro de duas filarmônicas da região.  
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SESC Seridó realiza Noite 
Argentina dia 16 de novembro 
 

O SESC/Seridó prepara para este mês de novembro uma “Noite Argentina” com 

degustação de pratos da culinária e apreciação de outros pontos do país. A gerente da 

Unidade de Caicó, Ana Maria explicou um pouco de como será essa noite que 

acontecerá no dia 16 de novembro e que terá direito até a apresentação de tango. 
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SESC Seridó realiza Noite Argentina 

O SESC/Seridó prepara para este mês de novembro uma “Noite Argentina” com 

degustação de pratos da culinária e apreciação de outros pontos do país. A gerente da 

Unidade de Caicó, Ana Maria explicou um pouco de como será essa noite que acontecerá 
no dia 16 de novembro e que terá direito até a apresentação de tango. 
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10ª Aldeia Sesc Seridó levará cultura a Caicó e Jardim do 

Seridó a partir desta quinta 

 

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). 
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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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10ª Aldeia Sesc Seridó levará 

cultura a Caicó e Jardim do 

Seridó 
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). 
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10ª Aldeia Sesc Seridó levará cultura a Caicó e Jardim do Seridó a 
partir desta quinta 
 
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 
SistemaFecomércio. 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). 
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Senac RN é eleito uma das 150 melhores 

empresas para trabalhar no Brasil 

É o 5º ano consecutivo que o Senac RN integra o Guia 

Por Redação 

 
O Guia VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Você Trabalhar classificou o Senac 

RN como a melhor empresa de médio porte para se trabalhar no Brasil, na categoria 

Educação. 

A publicação traz o ranking das 150 melhores empresas, calculado a partir de critérios 

que consideram a qualidade no ambiente funcional e na gestão de pessoas. Este é o 

quinto ano consecutivo que o Senac RN integra o Guia, que é desenvolvido pelo 

Grupo Abril, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA). 

O resultado foi divulgado nessa terça-feira (07), em cerimônia de premiação realizada 

em São Paulo. O evento contou com a participação do Diretor Regional do Senac RN, 

Raniery Pimenta, da gerente de Desenvolvimento de Pessoas, Rose Câmara, e da 

coordenadora de Comunicação, Fernanda Ledebour. 

A edição deste ano teve participação recorde de 500 empresas, que se inscreveram 

voluntariamente para minuciosa análise. Além dos mais de 270.000 empregados que 

responderam à pesquisa, a redação de VOCÊ S/A percorreu 96 cidades em 21 estados 

das cinco regiões do país para conhecer 291 organizações que chegaram até a última 

etapa da seleção. 
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O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Queiroz, afirmou 

que “a premiação é mais uma mostra de que o Sistema Fecomércio segue, firme, no 

caminho certo: o da excelência e da otimização de resultados como frutos do trabalho 

de uma equipe motivada e comprometida com a sua missão”. 

Queiroz também destacou o fato de que quatro das cinco melhores empresas para se 

trabalhar na área de Educação fazem parte do Sistema “S”. “Este é mais um 

reconhecimento do nível de qualidade e maturidade da gestão empregada no Sistema 

‘S’, em especial no Rio Grande do Norte, que conta com o Senac e Sebrae neste 

seleto grupo”, finalizou. 

Para o diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, este resultado é fruto de um 

modelo de gestão participativo e que conta com políticas e práticas que possibilitam 

aos colaboradores alinhamento com os propósitos da organização e desenvolvimento 

profissional. 

Referência em qualificação profissional 

Instituição vinculada ao Sistema Fecomércio RN, o Senac é uma entidade privada, 

sem fins lucrativos, que investe recursos na qualificação e formação profissional. 

Atualmente, tem cerca de 520 colaboradores no estado e possui nove unidades fixas, 

localizadas nos municípios de Natal, Macaíba, Caicó, Assú e Mossoró. Além disso, 

conta com um diversificado portfólio, em diversas áreas. 
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Pelo quinto ano consecutivo, Senac RN é 

eleito uma das 150 melhores empresas 

para trabalhar no Brasil 

 
EQUIPE DO SENAC NO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA VOCÊ SA. 

O Guia VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Você Trabalhar classificou o Senac 

RN como a melhor empresa de médio porte para se trabalhar no Brasil, na categoria 

Educação. 

A publicação traz o ranking das 150 melhores empresas, calculado a partir de critérios 

que consideram a qualidade no ambiente funcional e na gestão de pessoas. Este é o 

quinto ano consecutivo que o Senac RN integra o Guia, que é desenvolvido pelo 

Grupo Abril, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA). 
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O resultado foi divulgado na noite de ontem (07), em cerimônia de premiação 

realizada em São Paulo. O evento contou com a participação do Diretor Regional do 

Senac RN, Raniery Pimenta, da gerente de Desenvolvimento de Pessoas, Rose 

Câmara, e da coordenadora de Comunicação, Fernanda Ledebour. 

A edição deste ano teve participação recorde de 500 empresas, que se inscreveram 

voluntariamente para minuciosa análise. Além dos mais de 270.000 empregados que 

responderam à pesquisa, a redação de VOCÊ S/A percorreu 96 cidades em 21 estados 

das cinco regiões do país para conhecer 291 organizações que chegaram até a última 

etapa da seleção. 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Queiroz, afirmou 

que “a premiação é mais uma mostra de que o Sistema Fecomércio segue, firme, no 

caminho certo: o da excelência e da otimização de resultados como frutos do trabalho 

de uma equipe motivada e comprometida com a sua missão”. 

Queiroz também destacou o fato de que quatro das cinco melhores empresas para se 

trabalhar na área de Educação fazem parte do Sistema “S”. “Este é mais um 

reconhecimento do nível de qualidade e maturidade da gestão empregada no Sistema 

‘S’, em especial no Rio Grande do Norte, que conta com o Senac e Sebrae neste 

seleto grupo”, finalizou. 

Para o diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, este resultado é fruto de um 

modelo de gestão participativo e que conta com políticas e práticas que possibilitam 

aos colaboradores alinhamento com os propósitos da organização e desenvolvimento 

profissional. 

Referência em qualificação profissional 

Instituição vinculada ao Sistema Fecomércio RN, o Senac é uma entidade privada, 

sem fins lucrativos, que investe recursos na qualificação e formação 

profissional.Atualmente, tem cerca de 520 colaboradores no estado e possui nove 

unidades fixas, localizadas nos municípios de Natal, Macaíba, Caicó, Assú e 

Mossoró. Além disso, conta com um diversificado portfólio, em diversas áreas. 
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Senac RN é eleito uma das 150 
melhores empresas para trabalhar no 
Brasil 

O Guia VOCÊ S/A – As Melhores 

Empresas para Você Trabalhar classificou o Senac RN como a melhor empresa de 

médio porte para se trabalhar no Brasil, na categoria Educação. 

A publicação traz o ranking das 150 melhores empresas, calculado a partir de critérios 

que consideram a qualidade no ambiente funcional e na gestão de pessoas. Este é o 

quinto ano consecutivo que o Senac RN integra o Guia, que é desenvolvido pelo 

Grupo Abril, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA). 

O resultado foi divulgado nessa terça-feira (07), em cerimônia de premiação realizada 

em São Paulo. O evento contou com a participação do Diretor Regional do Senac RN, 

Raniery Pimenta, da gerente de Desenvolvimento de Pessoas, Rose Câmara, e da 

coordenadora de Comunicação, Fernanda Ledebour. 

A edição deste ano teve participação recorde de 500 empresas, que se inscreveram 

voluntariamente para minuciosa análise. Além dos mais de 270.000 empregados que 

responderam à pesquisa, a redação de VOCÊ S/A percorreu 96 cidades em 21 estados 

das cinco regiões do país para conhecer 291 organizações que chegaram até a última 

etapa da seleção. 
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No topo do ranking 

 

O Senac RN foi eleito pelo Guia VOCÊ S/A como a melhor empresa de médio porte 

para se trabalhar no Brasil, na categoria Educação. Este é o quinto ano consecutivo 

que a instituição potiguar integra o ranking, desenvolvido pelo Grupo Abril em 

parceria com a Fundação Instituto de Administração. 

A edição deste ano teve participação de 500 empresas, que se inscreveram 

voluntariamente para análise. Além dos mais de 270.000 empregados que 

responderam à pesquisa, a redação percorreu 96 cidades em 21 estados das cinco 

regiões do país para conhecer 291 organizações que chegaram até a última etapa da 

seleção. 

 
 

http://www.liegebarbalho.com/melhor-empresa/
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2018/11/IMG-20181106-WA0070.jpg
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2018/11/IMG-20181106-WA0070.jpg
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Senac RN é eleito uma das 150 

melhores empresas para trabalhar no 

Brasil 
 
 

 
 
O Guia VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Você Trabalhar classificou 
o Senac RN como a melhor empresa de médio porte para se trabalhar no 
Brasil, na categoria Educação. 
 
A publicação traz o ranking das 150 melhores empresas, calculado a partir de 
critérios que consideram a qualidade no ambiente funcional e na gestão de 
pessoas. Este é o quinto ano consecutivo que o Senac RN integra o Guia, 
que é desenvolvido pelo Grupo Abril, em parceria com a Fundação Instituto 
de Administração (FIA). 

O resultado foi divulgado nessa terça-feira (07), em cerimônia de premiação 
realizada em São Paulo. O evento contou com a participação do Diretor 
Regional do Senac RN, Raniery Pimenta, da gerente de Desenvolvimento de 
Pessoas, Rose Câmara, e da coordenadora de Comunicação, Fernanda 
Ledebour. 

A edição deste ano teve participação recorde de 500 empresas, que se 
inscreveram voluntariamente para minuciosa análise. Além dos mais de 
270.000 empregados que responderam à pesquisa, a redação de VOCÊ S/A 
percorreu 96 cidades em 21 estados das cinco regiões do país para conhecer 
291 organizações que chegaram até a última etapa da seleção. 

 
 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/11/senac.jpg
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Pelo quinto ano seguido, o Senac RN está no 

Guia VOCÊ S/A 

O Guia apresenta as 150 melhores empresas do Brasil para trabalhar 

O Guia VOCÊ S/A de 2018 foi apresentado ontem, em cerimônia realizada 
em São Paulo, com mais de 700 convidados. 

A escolha das empresas é feita a partir de uma pesquisa desenvolvida pela 
revista VOCÊ S/A e pela Fundação Instituto de Administração (FIA), que 
percorrem diversas cidades espalhadas em todo o Brasil visitando as empresas 
concorrentes. 

Entre as empresas listadas, está uma grande conhecida do povo potiguar, e 
que pelo quinto ano consecutivo tem o seu empenho e dedicação 
recompensados. O Senac RN aparece entre as melhores empresas de 
Educação, com o Índice de Felicidade no Trabalho (IFT) em 75,9. 

Mais uma mostra de que o Sistema Fecomércio segue, firme, no caminho 
certo: o da excelência e da otimização de resultados como frutos do trabalho 
de uma equipe motivada e que, como diz a campanha, ama as segundas-feiras.



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 08.11.18 EDITORIA: VIVER 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS SANTOS  DATA: 07.11.18 
 

Começa hoje a 30ª Edição da Ficro em Mossoró 
 

 
A 30ª edição da Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (FICRO) 

começa às 20 horas desta quarta-feira, devendo transcorrer até o sábado 

(10). 

 

O evento está instalado na Estação das Artes, no Corredor Cultural de 

Mossoró. 

 

O evento é realizado desde 1987 pela Associação Comercial e Industrial de 

Mossoró (ACIM), em uma parceria com o Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (SEBRAE/RN). 

 

É uma Feira multissetorial que reúne expositores da área da Indústria, 

Comércio, Turismo e Serviços. 

 

Em sua 30ª edição, a Ficro oferecerá ao público visitante uma programação 

com rodadas de negócios e palestras empresariais realizadas pelo 

SEBRAE/RN e sistemas da Federação das Indústrias do Estado do RN (FIERN), 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (FECOMÉRCIO/RN) e 

Federação das Associações Comerciais do RN (FACERN), exposição de 

veículos e mostra de moda. 

 

A TV Cabo Mossoró (TCM) anuncia que fará transmissão da Ficro ao vivo, no 

Canal 10. 

 
 

http://blogcarlossantos.com.br/comeca-hoje-a-30%c2%aa-edicao-da-ficro-em-mossoro/
http://blogcarlossantos.com.br/wp-content/uploads/2018/11/30%C2%AA-Ficro.png
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Comerciantes estão otimistas com as vendas de Natal 

 

Natal é época de presentes e para não ficar fora da tradição, cada um escolhe uma forma 

de presentear, que caiba no bolso sem desequilibrar o orçamento da família.  Os 

comerciantes estão otimistas. A expectativa de mais da metade da categoria, 57%, é de 

que as vendas esse ano serão melhores do que as do natal passado. De acordo com estudo 

da Fecomércio, mais de 66% dos entrevistados disseram que pretendem gastar com 

presentes de natal. 

Isso porque, mesmo com a crise, os brasileiros não deixam de presentear. E é aí que mora 

o perigo.  Exagerar nas compras pode prejudicar o orçamento inteiro do ano seguinte. É 

preciso ter cuidado e organização para que o vermelho da roupa do papai Noel não se 
estenda para o saldo da conta bancária. 
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Diretor do Sesc diz que trabalho da 

entidade é constitucional 

Danilo Miranda falou sobre comentários de mudanças no Sistema S 

Por Agência Estado 

 
DANILO SANTOS DE MIRANDA, DIRETOR DO SESC/SP. FOTO: ADAUTO 

PERIN 

Diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda se pronunciou nesta terça-feira 

(6) acerca de “comentários”, “boatos”, “informações” que circulam sobre possíveis 

mudanças no Sistema S. A história começou quando a equipe econômica do futuro 

presidente Jair Bolsonaro sugeriu acabar com os “patrocínios” do Sistema S e, assim, 

suas instituições deveriam restringir o uso dos recursos à formação técnica. 

Em vídeo, Miranda falou sobre uma carta dele que está circulando e que foi feita há 

10 anos, quando algo semelhante ameaçou mudar o rumo das instituições, e quando se 

assumiu o compromisso da gratuidade. E falou também sobre uma petição online que 

está no ar contra a transformação do Sesc numa instituição de formação profissional. 

Criada na segunda, 5, soma, até o momento, mais de 7.500 assinaturas. 

Danilo Santos de Miranda procurou tranquilizar a população dizendo que “ainda” não 

há nada de concreto no sentido de mudar a natureza da instituição e que sua essência 

tem de ser mantida. “Na atual circunstância que atravessamos, há comentários, há 

boatos, há informações, há pessoas falando em alterações no Sistema S novamente, 

alegando descumprimento de finalidade em algum caso, alegando algum tipo de 

alteração, mas ainda não há nenhum fato efetivo, nenhum documento, nenhuma  
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proposta, nenhuma indicação objetiva de alguma alteração ou de extinção, no que eu 

não acredito, ou alteração de sua finalidade”. 

Ele disse ainda que é fundamental manter a essência do que fazem porque a atuação 

do Sesc “tem caráter sócio cultural voltado para vários campos, onde a cultura tem 

papel importante, mas além disso a atividade física, o esporte, a recreação, o lazer, as 

questões ligadas à alimentação, saúde, ao atendimento ao idoso, à criança e ao 

adolescente País afora”. 

“São aspectos essenciais do dia a dia, do bem-estar que nós realizamos cumprindo a 

missão da instituição. Portanto, tem que ser mantido e preservado e temos o amparo 

da Constituição para poder realizar esse trabalho de maneira tranquila usando os 

recursos provenientes, usando os recursos da contribuição de todas as empresas – no 

nosso caso, das empresas de comércio, serviço, turismo, etc.”, comentou ainda. 

Ele finalizou dizendo: “Eu gostaria de tranquilizar as pessoas no sentido de que nosso 

trabalho continua e qualquer coisa que eventualmente venha acontecer todos saberão. 

A manutenção da instituição é parte essencial do nosso trabalho e da tranquilidade 

para os mais de 7.600 funcionários do Sesc São Paulo e os mais de 36 mil 

funcionários do Sesc no Brasil inteiro, sem falar nos funcionários das outras 

instituições do chamado Sistema S. Vamos continuar o nosso esforço no sentido de 

cumprir o nosso objetivo e essa missão fundamental que estamos cumprindo no dia a 

dia.” 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG WLLANA DANTAS  DATA: 07.11.18 
 

Novembro Azul busca quebrar preconceito e estimular 

cuidado com a saúde masculina 

 

Mais uma campanha de conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer acontece 

neste mês. Para alertar os homens sobre questões relacionadas à saúde da próstata, a 

Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR) dá 
continuidade às palestras e rodas de conversa. 

A programação faz parte da campanha Novembro Azul, que visa orientar a população 

masculina sobre a importância de dois exames que devem ser feitos em conjunto, o 

Antígeno Prostático Específico (PSA) e o toque retal, realizados para detecção do câncer 

de próstata, que quanto mais cedo for diagnosticado, maiores as chances de cura. 

Para repassar esse alerta, amanhã, 8, haverá palestra ministrada pela enfermeira da 

AAPCMR, Keylla Duarte, no Grupo Control Engenharia. Já na sexta, 9, pela manhã  o 

tema será tratado no Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do 

Estado do Rio Grande do Norte (SINAI) e à noite haverá orientações sobre o assunto na 

sede do Serviço Social do Comércio (SESC), durante a final dos Jogos dos Comerciários. 
No dia 20 de Novembro a conversa é com membros da Igreja Batista. 
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