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Empresários em Natal cobram 
regulamentação da “Lei dos 
Estacionamentos” 
 

Foto: Marcelo Barroso 
Nesta manhã (13), representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Natal, Associação de Supermercados do Rio Grande do Norte (Assurn), 
Federação do Comércio (Fecomércio) e Procons o estado e município se 
reuniram com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, vereador 
Kleber Fernandes (PDT), para discutir a regulamentação da Lei 6.697, de 
autoria do parlamentar, que obriga os estacionamentos a informarem que são 
responsáveis por eventuais danos que ocorram nos veículos dos clientes 
estacionados em suas dependências. 

De acordo com a lei, os estabelecimentos devem afixar placas informativas 
comunicando também aos clientes que os mesmos estão proibidos de cobrar 
qualquer tipo de multa aos consumidores. Augusto Vaz, presidente da CDL- 
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Natal, disse que os estabelecimentos de menor porte são prejudicados pela 
lei, até mesmo pela falta de espaço físico para informar como a lei exige. “A 
lei só publiciza o que o Código de Defesa do Consumidor exige. O problema 
é que nós tememos que pessoas de má fé se utilizem disso para tirar 
vantagem responsabilizando os estabelecimentos por danos que não 
ocorreram no estabelecimento. Sugerimos que seja feita a regulamentação 
com definições e entre estas, que os estabelecimentos menores não sejam 
obrigados e que traga algo que impeça que pessoa usem a lei com má fé”, 
disse. 

De acordo com o vereador Kleber Fernandes, a regulamentação será 
importante para tranquilizar os empresários e garantir o cumprimento da lei 
beneficiando os consumidores. “Apesar do que diz a lei já ser reconhecido 
pelo poder judiciário, a classe empresarial se preocupa com a má fé de 
alguns. Por isso reconhecemos a necessidade de regulamentação da lei para 
evitar isso. Fomos sensíveis a essa causa e convidamos órgãos de defesa do 
consumidor para que façam trabalho informativo e educativo que ajude os 
estabelecimentos menores que tenham dificuldade de adequação”, explica o 
parlamentar. 

Os órgãos de Defesa do Consumidor se comprometeram a realizar um 
trabalho educativo nos estabelecimentos enquanto a regulamentação é 
definida. Marcel Fernandes, do Procon/Natal, disse que a iniciativa vai 
orientar e informar aos comerciantes. “É um trabalho de caráter preventivo e 
educativo para que o consumidor esteja seguro dos seus direitos”, disse. No 
próximo dia 25 haverá nova reunião com a classe empresarial para tratar 
sobre a regulamentação dessa lei. 
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Influência da gestão pública na economia potiguar 
será tema do Motores do Desenvolvimento 

O Sistema Fecomércio RN promove na próxima segunda-feira (18) mais uma edição do 
projeto Motores do Desenvolvimento. Em pauta, uma discussão que atinge a sociedade 
e a classe produtora potiguar: A participação do Estado na economia: como o equilíbrio 
fiscal público influencia o mercado. O seminário acontece a partir das 8h no Holiday Inn 
Natal Hotel. 
  
Para debater o tema junto com o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz, estarão no Motores três especialistas no assunto que vão destacar a 
importância da máquina pública na economia do Rio Grande do Norte, são eles: Raul 
Velloso, Cláudio Porto e Eduardo Giannetti da Fonseca. 
  
“Toda a economia é muito atrelada do Poder Público. Cerca de um terço da massa 
salarial potiguar, por exemplo, advém dos servidores públicos. Também há uma 
dependência muito grande das compras estatais e dos investimentos. O desequilíbrio 
financeiro coloca tudo isso em xeque. Por isso, debatê-lo é fundamental”, afirma o 
presidente Marcelo Queiroz. 
  
Abrindo o bloco técnico, o economista e especialista em Macroeconomia e Finanças 
Públicas, Raul Velloso irá palestrar sobre o Porque os estados quebram? Aspectos 
relevantes do equilíbrio fiscal. Seguindo a linha, Cláudio Porto, presidente da Consultoria 
Macroplan, fará um Raio X da situação econômica e financeira do Rio Grande do Norte. 
Fechando as palestras, o economista Eduardo Giannetti da Fonseca falará sobre o Peso 
do Poder Público na Economia Brasileira e Nordestina em particular. 
  
O Seminário Motores do Desenvolvimento é uma realização do Sistema Fecomércio Rio 
Grande do Norte, do jornal Tribuna do Norte, Sistema Fiern, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Ministério Público Estadual e RG Salamanca Capital. 
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Influência da gestão pública na 
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Seminário acontece a partir das 8h no Holiday Inn Natal Hotel. 
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O Sistema Fecomércio RN promove na próxima segunda-feira (18) mais uma edição do projeto 

Motores do Desenvolvimento. Em pauta, uma discussão que atinge a sociedade e a classe 

produtora potiguar: A participação do Estado na economia: como o equilíbrio fiscal público 

influencia o mercado. O seminário acontece a partir das 8h no Holiday Inn Natal Hotel. 

Para debater o tema junto com o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, estarão 

no Motores três especialistas no assunto que vão destacar a importância da máquina pública na 

economia do Rio Grande do Norte, são eles: Raul Velloso, Cláudio Porto e Eduardo Giannetti da 

Fonseca. 

“Toda a economia é muito atrelada do Poder Público. Cerca de um terço da massa salarial 

potiguar, por exemplo, advém dos servidores públicos. Também há uma dependência muito 

grande das compras estatais e dos investimentos. O desequilíbrio financeiro coloca tudo isso em 
xeque. Por isso, debatê-lo é fundamental”, afirma o presidente Marcelo Queiroz. 
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Abrindo o bloco técnico, o economista e especialista em Macroeconomia e Finanças Públicas, 

Raul Velloso irá palestrar sobre o Porque os estados quebram? Aspectos relevantes do equilíbrio 

fiscal. Seguindo a linha, Cláudio Porto, presidente da Consultoria Macroplan, fará um Raio X da 

situação econômica e financeira do Rio Grande do Norte. Fechando as palestras, o economista 

Eduardo Giannetti da Fonseca falará sobre o Peso do Poder Público na Economia Brasileira e 

Nordestina em particular. 

O Seminário Motores do Desenvolvimento é uma realização do Sistema Fecomércio Rio Grande 

do Norte, do jornal Tribuna do Norte, Sistema Fiern, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Ministério Público Estadual e RG Salamanca Capital. 
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Influência da gestão pública na economia potiguar 
será tema do Motores do Desenvolvimento 

 
Seminário na próxima segunda-feira (18), terá os especialistas Raul Velloso, 
Cláudio Porto e Eduardo Giannetti da Fonseca como palestrantes 
 
O Sistema Fecomércio RN promove na próxima segunda-feira (18) mais uma 
edição do projeto Motores do Desenvolvimento. Em pauta, uma discussão 
que atinge a sociedade e a classe produtora potiguar: A participação do 
Estado na economia: como o equilíbrio fiscal público influencia o mercado. O 
seminário acontece a partir das 8h no Holiday Inn Natal Hotel. 
 
Para debater o tema junto com o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, estarão no Motores três especialistas no assunto que vão 
destacar a importância da máquina pública na economia do Rio Grande do 
Norte, são eles: Raul Velloso, Cláudio Porto e Eduardo Giannetti da 
Fonseca.  
 
“Toda a economia é muito atrelada do Poder Público. Cerca de um terço da 
massa salarial potiguar, por exemplo, advém dos servidores públicos. 
Também há uma dependência muito grande das compras estatais e dos  
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investimentos. O desequilíbrio financeiro coloca tudo isso em xeque. Por isso, 
debatê-lo é fundamental”, afirma o presidente Marcelo Queiroz. 
 
Abrindo o bloco técnico, o economista e especialista em Macroeconomia e 
Finanças Públicas, Raul Velloso irá palestrar sobre o Porque os estados 
quebram? Aspectos relevantes do equilíbrio fiscal. Seguindo a linha, Cláudio 
Porto, presidente da Consultoria Macroplan, fará um Raio X da situação 
econômica e financeira do Rio Grande do Norte. Fechando as palestras, o 
economista Eduardo Giannetti da Fonseca falará sobre o Peso do Poder 
Público na Economia Brasileira e Nordestina em particular. 
 
 
O Seminário Motores do Desenvolvimento é uma realização do Sistema 
Fecomércio Rio Grande do Norte, do jornal Tribuna do Norte, Sistema Fiern, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ministério Público Estadual e 
RG Salamanca Capital. 
 
Fecomércio RN 
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Sistema Fecomércio disponibiliza serviços gratuitos 
na Ficro 2017 

  

– O Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac estará presente na 29ª Feira 

Industrial e Comercial da Região Oeste (Ficro), disponibilizando palestras 

gratuitas à população, com foco na alimentação saudável. O evento começa 

nesta quarta-feira (13) e segue até o dia 16 de setembro, na Estação das 

Artes, com a expectativa de reunir um público de 14 mil pessoas e gerar 

cerca de 15 milhões em negócios. 

  

No Espaço Fecomércio, os empreendedores poderão conhecer os serviços 

oferecidos pelo Atendimento Corporativo do Senac, área da instituição que 

trabalha alternativas para potencializar o desempenho de organizações com 

foco na capacitação. O Sesc também estará presente divulgando suas ações 

no município e apresentando as novas instalações do Sesc Mossoró, com 

destaque para os serviços que serão oferecidos após a reforma. 

  

A Ficro 2017 é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró 

(ACIM), com apoio do Sistema Fecomércio RN.  O evento é uma das maiores 

feiras de negócios do Estado, reunindo expositores que representam diversos 

segmentos empresariais, trazendo tendências e novidades, com o objetivo de 

proporcionar a realização de negócios e impulsionar a economia da região. 

  

Dentro da Feira, ocorrerá a I Mostra de Turismo Regional, com exposição dos 

atrativos turísticos de Mossoró e Região, além da participação dos Polos de 

Turismo Costa Branca e Serrano, além da Mostra de Artesanato, Praça de  
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Alimentação e Apresentações Culturais. Essa Mostra veio com a integração de 

Mossoró ao roteiro turístico cearense denominado de Rota das Falésias. 

  

Confira a programação de Palestras do Espaço do Sistema Fecomércio: 

  

Dia 13/09 

18h30 –  Oficina Sesc: Aprenda a fazer SuChá e conheça os benefícios 

19h – Palestra: Importância da alimentação fora do lar 

19h30 – Oficina: Espaguete de vegetais (abobrinha e cenoura) ao molho 

Pesto 

20h30 – Palestra: Benefícios de uma alimentação saudável 

21h30 – Oficina: Espaguete de vegetais (abobrinha e cenoura) ao molho 

Pesto Tavares 

  

Dia 14/09 

18h30 – Oficina Sesc: Aprenda a fazer SuChá e conheça os benefícios 

19h – Palestra: Alimentação Fitness: Vantagens e Desvantagens 

19h30 – Oficina: Consomê de batata doce com frango 

20h30 – Palestra: Alimentação saudável: É possível equilíbrio? 

21h30 – Oficina: Consomê de batata doce com frango 
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Dia 15/09 

18h30 – Palestra: Consumo consciente 

19h30 – Oficina: Consomê de jerimum com gengibre e carne de sol 

20h30 – Palestra: Meio ambiente e qualidade de vida 

21h30 – Oficina: Consomê de jerimum com gengibre e carne de sol 

  

Dia 16/09 

18h30 – Palestra: Consumo consciente 

19h30 – Oficina: Inhame sautê light com ervas (coentro e cebolinha) 

20h30 – Palestra: Meio ambiente e qualidade de vida 

21h30 – Oficina: Inhame sautê light com ervas (coentro e cebolinha) 
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Programação: Sistema Fecomércio/RN 
disponibiliza serviços gratuitos na Ficro 2017 

 

Imagem: Ilustração 

O Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio/RN), Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC) estará presente na 29ª Feira Industrial e Comercial 
da Região Oeste (Ficro), disponibilizando palestras gratuitas à população, com foco na 
alimentação saudável. 
 
O evento começa nesta quarta-feira (13) e segue até o dia 16 de setembro, na Estação 
das Artes, em Mossoró, com a expectativa de reunir um público de 14 mil pessoas e 
gerar cerca de 15 milhões em negócios. 
 
A notícia é da assessoria de comunicação da Fecomércio/RN. 
No Espaço Fecomércio, os empreendedores poderão conhecer os serviços oferecidos 
pelo Atendimento Corporativo do SENAC, área da instituição que trabalha alternativas 
para potencializar o desempenho de organizações com foco na capacitação. 
O SESC também estará presente divulgando suas ações no município e apresentando 
as novas instalações do SESC-Mossoró, com destaque para os serviços que serão 
oferecidos após a reforma. 
 
A Ficro 2017 é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), 
com apoio do Sistema Fecomércio/RN.  
 
O evento é uma das maiores feiras de negócios do estado, reunindo expositores que 
representam diversos segmentos empresariais, trazendo tendências e novidades, com o 
objetivo de proporcionar a realização de negócios e impulsionar a economia da região. 
Dentro da Feira, ocorrerá a I Mostra de Turismo Regional (MTR), com exposição dos 
atrativos turísticos de Mossoró e região, além da participação dos Polos de Turismo 
Costa Branca e Serrano, além da mostra de artesanato, praça de alimentação e 
apresentações culturais. 
Essa Mostra veio com a integração de Mossoró ao roteiro turístico cearense 
denominado de Rota das Falésias. 
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Sistema Fecomércio disponibiliza 
serviços gratuitos na Ficro 2017 

 

O Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac estará presente na 29ª Feira Industrial e 

Comercial da Região Oeste (Ficro), disponibilizando palestras gratuitas à população, 

com foco na alimentação saudável. O evento começa nesta quarta-feira (13) e segue 

até o dia 16 de setembro, na Estação das Artes, com a expectativa de reunir um 

público de 14 mil pessoas e gerar cerca de 15 milhões em negócios. 

No Espaço Fecomércio, os empreendedores poderão conhecer os serviços oferecidos 

pelo Atendimento Corporativo do Senac, área da instituição que trabalha alternativas 

para potencializar o desempenho de organizações com foco na capacitação. O Sesc 

também estará presente divulgando suas ações no município e apresentando as novas 

instalações do Sesc Mossoró, com destaque para os serviços que serão oferecidos 

após a reforma. 

A Ficro 2017 é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), 

com apoio do Sistema Fecomércio RN.  O evento é uma das maiores feiras de 

negócios do Estado, reunindo expositores que representam diversos segmentos  
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empresariais, trazendo tendências e novidades, com o objetivo de proporcionar a 

realização de negócios e impulsionar a economia da região. 

Dentro da Feira, ocorrerá a I Mostra de Turismo Regional, com exposição dos 

atrativos turísticos de Mossoró e Região, além da participação dos Polos de Turismo 

Costa Branca e Serrano, além da Mostra de Artesanato, Praça de Alimentação e 

Apresentações Culturais. Essa Mostra veio com a integração de Mossoró ao roteiro 

turístico cearense denominado de Rota das Falésias. 

Confira a programação de Palestras do Espaço do Sistema Fecomércio: 

Dia 13/09 

18h30 –  Oficina Sesc: Aprenda a fazer SuChá e conheça os benefícios 

19h – Palestra: Importância da alimentação fora do lar 

19h30 – Oficina: Espaguete de vegetais (abobrinha e cenoura) ao molho Pesto 

20h30 – Palestra: Benefícios de uma alimentação saudável 

21h30 – Oficina: Espaguete de vegetais (abobrinha e cenoura) ao molho Pesto 

Tavares 

Dia 14/09 

18h30 – Oficina Sesc: Aprenda a fazer SuChá e conheça os benefícios 

19h – Palestra: Alimentação Fitness: Vantagens e Desvantagens 

19h30 – Oficina: Consomê de batata doce com frango 

20h30 – Palestra: Alimentação saudável: É possível equilíbrio? 

21h30 – Oficina: Consomê de batata doce com frango 

Dia 15/09 

18h30 – Palestra: Consumo consciente 

19h30 – Oficina: Consomê de jerimum com gengibre e carne de sol 

20h30 – Palestra: Meio ambiente e qualidade de vida 

21h30 – Oficina: Consomê de jerimum com gengibre e carne de sol 
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Dia 16/09 

18h30 – Palestra: Consumo consciente 

19h30 – Oficina: Inhame sautê light com ervas (coentro e cebolinha) 

20h30 – Palestra: Meio ambiente e qualidade de vida 

21h30 – Oficina: Inhame sautê light com ervas (coentro e cebolinha) 
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disponibiliza serviços gratuitos 

na Ficro 2017 
O evento começa nesta quarta-feira (13) e segue até o dia 16 de setembro 

Por Redação 

 

 

O Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac estará presente na 29ª Feira Industrial e Comercial da 

Região Oeste (Ficro), disponibilizando palestras gratuitas à população, com foco na alimentação 

saudável. O evento começa nesta quarta-feira (13) e segue até o dia 16 de setembro, na Estação 

das Artes, com a expectativa de reunir um público de 14 mil pessoas e gerar cerca de 15 milhões 

em negócios.  

No Espaço Fecomércio, os empreendedores poderão conhecer os serviços oferecidos pelo 

Atendimento Corporativo do Senac, área da instituição que trabalha alternativas para potencializar 

o desempenho de organizações com foco na capacitação. O Sesc também estará presente 

divulgando suas ações no município e apresentando as novas instalações do Sesc Mossoró, com 

destaque para os serviços que serão oferecidos após a reforma. 

A Ficro 2017 é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), com apoio 

do Sistema Fecomércio RN.  O evento é uma das maiores feiras de negócios do Estado, reunindo 

expositores que representam diversos segmentos empresariais, trazendo tendências e novidades, 

com o objetivo de proporcionar a realização de negócios e impulsionar a economia da região. 
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Dentro da Feira, ocorrerá a I Mostra de Turismo Regional, com exposição dos atrativos turísticos 

de Mossoró e Região, além da participação dos Polos de Turismo Costa Branca e Serrano, além da 

Mostra de Artesanato, Praça de Alimentação e Apresentações Culturais. Essa Mostra veio com a 

integração de Mossoró ao roteiro turístico cearense denominado de Rota das Falésias. 

Confira a programação de Palestras do Espaço do Sistema Fecomércio: 

Dia 13/09 
18h30 –  Oficina Sesc: Aprenda a fazer SuChá e conheça os benefícios 

19h – Palestra: Importância da alimentação fora do lar 

19h30 – Oficina: Espaguete de vegetais (abobrinha e cenoura) ao molho Pesto 

20h30 – Palestra: Benefícios de uma alimentação saudável 

21h30 – Oficina: Espaguete de vegetais (abobrinha e cenoura) ao molho Pesto Tavares 

Dia 14/09 
18h30 – Oficina Sesc: Aprenda a fazer SuChá e conheça os benefícios 

19h – Palestra: Alimentação Fitness: Vantagens e Desvantagens 

19h30 – Oficina: Consomê de batata doce com frango 

20h30 – Palestra: Alimentação saudável: É possível equilíbrio? 

21h30 – Oficina: Consomê de batata doce com frango 

Dia 15/09 
18h30 – Palestra: Consumo consciente 

19h30 – Oficina: Consomê de jerimum com gengibre e carne de sol 

20h30 – Palestra: Meio ambiente e qualidade de vida 

21h30 – Oficina: Consomê de jerimum com gengibre e carne de sol 

Dia 16/09 
18h30 – Palestra: Consumo consciente 

19h30 – Oficina: Inhame sautê light com ervas (coentro e cebolinha) 

20h30 – Palestra: Meio ambiente e qualidade de vida 

21h30 – Oficina: Inhame sautê light com ervas (coentro e cebolinha) 
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MODERNIZAÇÃO DAS LEIS 
TRABALHISTAS 

 
  
Marcelo Fernandes de Queiroz, Presidente da Fecomércio 

Seminário sobre Modernização das Leis Trabalhistas 

chega a Mossoró nesta sexta (15) para esclarecer sobre 

mudanças 

O evento é promovido pelo Sistema Fecomércio RN, Sistema Fiern, Fetronor, Faern, FCDL, 

Facern e Sebrae RN e acontece no Centro de Eventos do Hotel Garbos 

Depois de Natal e Currais Novos, Mossoró será a terceira cidade potiguar a receber o 

seminário “Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou?” O evento 

é uma promoção das principais entidades empresariais do RN (Sistema Fecomércio RN, 

Sistema Fiern, Fetronor, Faern, FCDL, Facern e Sebrae RN) e será realizado a partir das 8h 

da próxima sexta (15), no Centro de Eventos do Hotel Garbos. 

ESCLARECENDO DÚVIDAS 

Para esclarecer e tirar as dúvidas de trabalhadores e empresários de Mossoró e região, a 

organização do seminário traz a advogada e especialista em Relações do Trabalho e Direito 

Constitucional Trabalhista, Sylvia Lorena Teixeira de Sousa. Além da palestra, o evento 

terá a presença do deputado relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho, que também 

irá responder questionamentos do público. 

MOSSORÓ, IMPORTANTE PÓLO 

“Mossoró é a segunda maior cidade do nosso estado e grande pólo empregador, 

movimentando a economia na região, por isso a importância de trazer ao evento para a  
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cidade. Tanto os empresários, empreendedores, como os colaboradores, irão ter a 

oportunidade de conhecer, em detalhes, o que realmente vai mudar na legislação trabalhista 

e isso como vai impactar os dois lados”, comentou o presidente do Sistema Fecomércio RN, 

Marcelo Queiroz. 

O QUE MUDOU? 

O seminário “Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou?” vem 

sendo realizado em várias cidades pelas entidades representativas dos setores produtivos do 

Rio Grande do Norte, sempre com o intuito de elucidar as mudanças nas leis trabalhistas 

que entram em vigor em novembro. 

PRIMEIRO EVENTO FOI EM NATAL 

O primeiro evento aconteceu no dia 21 de agosto, no hotel Holiday Inn Natal, com mais de 

1.200 participantes que assistiram à palestra de José Pastore, um dos principais especialistas 

em relações de trabalho e recursos humanos do país. O segundo foi em Currais Novos, no 

início de setembro, com a participação do professor especialista em Direito e Processo do 

Trabalho, Marcelo de Barros Dantas e que reuniu cerca de 200 pessoas. A expectativa é que, 

em Mossoró, cerca de 500 pessoas participem do evento. 
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Seminário sobre Modernização 

das Leis Trabalhistas chega a 

Mossoró 
O evento terá a presença do deputado relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho 

Por Redação 

 

 

Depois de Natal e Currais Novos, Mossoró será a terceira cidade potiguar a receber o seminário 

“Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou?” O evento é uma promoção 

das principais entidades empresariais do RN (Sistema Fecomércio RN, Sistema Fiern, Fetronor, 

Faern, FCDL, Facern e Sebrae RN) e será realizado a partir das 8h da próxima sexta (15), no 

Centro de Eventos do Hotel Garbos. 

Para esclarecer e tirar as dúvidas de trabalhadores e empresários de Mossoró e região, a 

organização do seminário traz a advogada e especialista em Relações do Trabalho e Direito 

Constitucional Trabalhista, Sylvia Lorena Teixeira de Sousa. Além da palestra, o evento terá a 

presença do deputado relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho, que também irá responder 

questionamentos do público. 
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“Mossoró é a segunda maior cidade do nosso estado e grande polo empregador, movimentando a 

economia na região, por isso a importância de trazer esse evento para a cidade. Tanto os 

empresários, empreendedores, como os colaboradores, irão ter a oportunidade de conhecer, em 

detalhes, o que realmente vai mudar na legislação trabalhista e isso como vai impactar os dois 

lados”, comentou o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

O seminário “Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou?” vem sendo 

realizado em várias cidades pelas entidades representativas dos setores produtivos do Rio Grande 

do Norte, sempre com o intuito de elucidar as mudanças nas leis trabalhistas que entram em vigor 

em novembro. 

O primeiro evento aconteceu no dia 21 de agosto, no hotel Holiday Inn Natal, com mais de 1.200 

participantes que assistiram a palestra de José Pastore, um dos principais especialistas em relações 

de trabalho e recursos humanos do país. O segundo foi em Currais Novos, no início de setembro, 

com a participação do professor especialista em Direito e Processo do Trabalho, Marcelo de 

Barros Dantas e que reuniu cerca de 200 pessoas. A expectativa é que, em Mossoró, cerca de 500 

pessoas participem do evento. 
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Fiscalização desmensurada às empresas leva 
fome às populações, reage Cláudio Santos 

 
O Ministério Público do Trabalho apontou irregularidades em facções de costura 

no interior do estado que prestam serviços terceirizados ao grupo Guararapes 

Confecções.  
 

O MPT pede indenização coletiva de R$ 38 milhões e exige que a Guararapes 

assuma responsabilidade sobre direitos dos trabalhadores que atuam nas 

facções.  
 

O desembargador Cláudio Santos, que lamenta a posição do órgão fiscalizador, 

afirmou que a fiscalização descontrolada do MPT poderá trazer fome à população 

do interior que depende deste tipo de trabalho para sobreviver. “Eu quero apenas 

demonstrar minha solidariedade com o povo seridoense, que são pessoas que 

estão com muita dificuldade. É uma preocupação do cidadão Cláudio Santos.  
 

Não há emprego e não há água. Não tem trabalho no campo e o povo depende 

disso para sobreviver. Se essas empresas estão impedidas por uma fiscalização 

desmensurada de quem quer que seja (não tenho nada contra qualquer 

instituição), isso termina por levar a uma situação de fome às populações que 

dependem desses empregos”, disse em entrevista concedida a imprensa. Para 

Cláudio Santos, “não há outra opção de trabalho”, e o que se vê é o povo do 

interior migrando para as cidades grandes, “saindo de suas cidades e famílias 

para trabalharem longe, com todas as dificuldades que isso acarreta dentro de 

uma crise nacional imensa”.  
 

O desembargador declarou, ainda, que “é preciso que haja razoabilidade no 

trabalho por parte de todos”. De acordo com Cláudio Santos, lideranças 

empresariais, religiosas e políticas (dentre prefeitos e cerca de 100 vereadores) 

irão se reunir neste sábado 16, em São José do Seridó, para debater a 

problemática com os trabalhadores das facções. Alguns dos nomes confirmados 

são Zeca Melo (superintendente do Sebrae-RN) e Marcelo Queiroz (presidente da 

Fecomércio-RN). “Vamos ouvir a situação e fazer desse movimento uma ação que 

visa a esclarecer a aplicação da lei voltada para os fins sociais.  

https://4.bp.blogspot.com/-zZGxOKDthCo/WbldgdHo0QI/AAAAAAABujg/jaQ-5Skobjs-dqxcR8ZDBFu9xkT_3lu6QCLcBGAs/s1600/186932.jpg
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Não se trata de uma posição contra o MPT, mas sim um esclarecimento de uma 

situação difícil que vive o povo do Sertão”, concluiu.  
 
 

Ação  

Na primeira audiência da Ação Civil Pública do MPT, a Guararapes apresentou sua 

defesa que deverá ser apreciada pelo Ministério Público até 24 de novembro, para 

quando está marcada a próxima audiência. A ação foi aberta após visitas feitas 

pelo MPT nas facções espalhadas pelo interior do estado. Das 120 facções geridas 

pelo programa Pró-Sertão, 62 delas trabalham com confecções para a 

Guararapes. O modelo atualmente emprega cerca de 3 mil trabalhadores no Rio 

Grande do Norte, especialmente na região do Seridó. O montante de R$ 38 

milhões pedido pela procuradora Ileana Neiva, do Ministério Público do Trabalho 

seria revertido para o Fundo de Amparo ao Trabalhador ou à entidades – privadas 

ou públicas – que atuem nas áreas de assistência social, saúde ou educação. 
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GALERIA SESC CIDADE ALTA EXIBE 

EXPOSIÇÃO “ARREMEDOS” 

 

 

 

Acessar a origem do amor, seja ele romântico, cristão, monogâmico ou livre. 

Essa é a proposta de Arremedos, do artista plástico Natã Ferreira, 5ª 

exposição deste ano da Galeria Sesc Cidade Alta, em Natal.  

https://2.bp.blogspot.com/-XJXs6TJotJA/WbmYqg0oPsI/AAAAAAAAoaE/hxk8sv53-LUSfrtsQrVToTxaOEN7TVQWQCLcBGAs/s1600/Galeria%2BSesc%2BArremedos.jpg
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A vernissage acontece dia 27 de setembro, às 19h, e a exposição fica em 

cartaz para visitação gratuita até 25 de outubro, das 9h às 19h. A iniciativa é 

do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN). 

 

 

A exposição Arremedos é uma instalação imersiva, que convoca o simbólico 

e convida o público a reconhecer o seu Amor e a expurgá-lo. Parte da ação 

com a vídeo-performance “O amante”, que remete à obra de Magritte “Os 

amantes”. Também se relaciona aos vodus, que referenciam um elemento da 

cultura haitiana de origem africana, elemento de resistência negra perante o 

Amor Branco Ocidental. 

 

 

Acessar as origens da percepção do termo “amor” é o que apresenta o artista 

plástico, enquanto cria um ambiente próximo ao neutro e de 

autorreflexão. Natã Ferreira, também conhecido como Agah Precária, é 

artista visual e performer, formado em Artes Visuais pela UFRN. 

 

 

Galeria Sesc 2018 

 

 

Artistas interessados em expor seus trabalhos na Galeria Sesc Cidade Alta, 

encravada no coração do Centro Histórico de Natal, podem se candidatar 

para compor o calendário 2018 da galeria. O recebimento de propostas 

começa na próxima segunda-feira (18 de setembro) e segue até 20 de 

outubro. Os interessados podem enviar seu trabalho para o e-

mail culturasescrn@rn.sesc.com.br ou entrega-lo presencialmente no Sesc 

Cidade Alta. 

 

 

Cada um dos seis artistas escolhidos receberá R$ 2.300 brutos para expor 

suas obras com temáticas livres, envolvendo técnicas como desenho,  

mailto:culturasescrn@rn.sesc.com.br
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colagem, fotografia, gravura, pintura, escultura, cerâmica, objeto, instalação e 

mídias contemporâneas. O resultado será divulgado dia 10 de novembro, e 

as exposições acontecerão entre março e dezembro de 2018. Para se 

candidatar, o (a) artista precisa residir no estado. O edital com todas as 

informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

 

 

Sobre a Galeria Sesc 

 

 

Em sua terceira edição, o projeto Galeria Sesc selecionou seis trabalhos de 

artistas potiguares para exposições no Sesc Cidade Alta, unidade localizada 

em Natal. Foram escolhidos para expor este ano entre março e dezembro: 

“Pelo Pescoço” de Daniel Torres; “Olhar mais atento”, do coletivo Urban 

Sketchers Natal; “Refugo”, de Elisa Elsie; “Caixa de lápis”, de Assis Costa; 

“Arremedos”, de Natã Ferreira; e “Duna: a busca de um si a que pertencer”, 

de Mariana do Vale. Cada selecionado receberá um prêmio no valor de R$ 

2.300 brutos. 

 

 

Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a 

produção das exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, 

totalizando R$ 48 mil investidos. 

 

 

A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal que conta com mediadores 

em arte visuais durante o período das exposições. Os profissionais 

desenvolvem o papel de elo entre o público visitante e as obras de 

artes. Além de contextualizar o expectador sobre a exposição, o profissional 

desenvolve ações de arte-educação com o público, incluindo grupos 

escolares. 

 

http://www.sescrn.com.br/
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Serviço: 

 
O quê? Galeria Sesc exibe exposição “Arremedos” 

Vernissage? 27/09 (quarta-feira) | 19h 

Período da exposição? 27 de setembro a 25 de outubro, das 9h às 19h 

(exceto finais de semana e feriados) 

Onde? Sesc Cidade Alta (Rua Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal/RN) 

ENTRADA GRATUITA  

Agendamento escolar? Escolas interessadas devem ligar para (84) 3133-

0360 

 

Edital Galeria Sesc 2018? Disponível no site www.sescrn.com.br  
 
 

https://maps.google.com/?q=Rua+Coronel+Bezerra,+33,+Cidade+Alta,+Natal/RN&entry=gmail&source=g
http://www.sescrn.com.br/
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Galeria Sesc Cidade Alta exibe 

exposição “Arremedos” 

 
 

Acessar a origem do amor, seja ele romântico, cristão, monogâmico ou livre. Essa é a 

proposta de Arremedos, do artista plástico Natã Ferreira, 5ª exposição deste ano da 

Galeria Sesc Cidade Alta, em Natal. A vernissage acontece dia 27 de setembro, às 

19h, e a exposição fica em cartaz para visitação gratuita até 25 de outubro, das 9h às 

19h. A iniciativa é do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio 

do Rio Grande do Norte (Sesc RN). 

 

A exposição Arremedos é uma instalação imersiva, que convoca o simbólico e 

convida o público a reconhecer o seu Amor e a expurgá-lo. Parte da ação com a 

vídeo-performance “O amante”, que remete à obra de Magritte “Os amantes”. 

Também se relaciona aos vodus, que referenciam um elemento da cultura haitiana de 

origem africana, elemento de resistência negra perante o Amor Branco Ocidental. 

Acessar as origens da percepção do termo “amor” é o que apresenta o artista plástico, 

enquanto cria um ambiente próximo ao neutro e de autorreflexão. Natã Ferreira, 

também conhecido como Agah Precária, é artista visual e performer, formado em 

Artes Visuais pela UFRN. 

Artistas interessados em expor seus trabalhos na Galeria Sesc Cidade Alta, encravada 

no coração do Centro Histórico de Natal, podem se candidatar para compor o 

calendário 2018 da galeria. O recebimento de propostas começa na próxima segunda-

feira (18 de setembro) e segue até 20 de outubro. Os interessados podem enviar seu 

trabalho para o e-mail culturasescrn@rn.sesc.com.br ou entrega-lo presencialmente 

no Sesc Cidade Alta. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Galeria-Sesc-Arremedos.jpg
mailto:culturasescrn@rn.sesc.com.br
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Cada um dos seis artistas escolhidos receberá R$ 2.300 brutos para expor suas obras 

com temáticas livres, envolvendo técnicas como desenho, colagem, fotografia, 

gravura, pintura, escultura, cerâmica, objeto, instalação e mídias contemporâneas. O 

resultado será divulgado dia 10 de novembro, e as exposições acontecerão entre 

março e dezembro de 2018. Para se candidatar, o (a) artista precisa residir no estado. 

O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc RN, 

o www.sescrn.com.br. 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
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EXPOSIÇÃO “ARREMEDOS”• 

ABORDA ORIGEM DO AMOR 

 
Artista plástico Natã Ferreira convoca o simbólico e convida o 

público a reconhecer amor em suas diversas variáveis; vernissage 

acontece dia 27 de setembro, às 19h; Mostra estará aberta na Galeria 

SESC Cidade Alta até dia 25 de outubro, com entrada gratuita. 
Acessar a origem do amor, seja romântico, cristão, monogâmico ou livre. 

Essa é a proposta de Arremedos, do artista plástico Natã Ferreira, cuja vernissage 

acontece no próximo dia 27 (19h). A exposição ficará aberta até dia 25 de outubro, 

das 09h às 19h. 

A exposição é uma instalação imersiva, que convoca o simbólico e convida o público 

a reconhecer o seu Amor e a expurga-lo, em um ambiente quase neutro e de 

autorreflexão. 

Parte da ação tem um vídeo-performance, O amante•, que remete à obra de René 

Magritte (1898-1967), Os amantes•. 

Também se relaciona aos vodus, que referenciam o elemento da cultura haitiana, de 

origem africana, símbolo de resistência negra perante a cultura ocidental. 



 

CONTINUAÇÃO: 

Natã Ferreira, também é conhecido como Agah Precária, é artista visual e performer, 

formado em Artes Visuais pela UFRN. 

A iniciativa é do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do 

Rio Grande do Norte (Sesc RN). 

Galeria Sesc 2018 

Artistas interessados em expor trabalhos na Galeria Sesc Cidade Alta podem se 

candidatar para compor o calendário 2018 da galeria. 

O recebimento de propostas começa na próxima segunda-feira (18 de setembro) e 

segue até 20 de outubro. 

Interessados devem enviar trabalhos para o e-mail culturasescrn@rn.sesc.com.br ou 

entrega-lo presencialmente no Sesc Cidade Alta. 

Cada um dos seis artistas escolhidos receberão R$ 2.300 brutos para expor obras de 

temáticas livres, envolvendo técnicas como desenho, colagem, fotografia, gravura, 

pintura, escultura, cerâmica, objeto, instalação e mídias contemporâneas. 

O resultado será divulgado dia 10 de novembro, com as exposições acontecerão entre 

março e dezembro de 2018. 

Para se candidatar, o (a) artista precisa residir no estado. 

http://culturasescrn@rn.sesc.com.br/
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O edital com todas as informações estão disponíveis no site do Sesc RN, 

o www.sescrn.com.br. 

Trabalhos selecionados 

Em sua terceira edição, o projeto Galeria Sesc selecionou seis trabalhos de artistas 

potiguares para exposições no Sesc Cidade Alta, unidade localizada em Natal. 

Foram escolhidos para expor este ano entre março e dezembro: Pelo Pescoço,• de 

Daniel Torres; Olhar mais atento•, do coletivo Urban Sketchers Natal; Refugo•, de 

Elisa Elsie; Caixa de lápis•, de Assis Costa; Arremedos•, de Natã Ferreira; e Duna: 

a busca de um si a que pertencer”, de Mariana do Vale. 

Cada selecionado receberá um prêmio no valor de R$ 2.300 brutos. 

Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a produção 

das exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, totalizando R$ 48 

mil investidos. 

Galeria Sesc exibe exposição Arremedos• 

Vernissage: 27/09 (quarta-feira) | 19h 

PerÃodo da exposição: 27 de setembro a 25 de outubro, das 9h às 19h (exceto finais 

de semana e feriados) 

Onde: Sesc Cidade Alta (Rua Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal/RN) 

Entrada gratuita 

Escolas interessadas devem ligar para (84) 3133-0360 

http://www.sescrn.com.br/
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Caicó realizará Fórum de Turismo 
para discutir patrimônio cultural 

 

Como programação da Semana Mundial do Turismo, será realizado nos próximos 

dias 29 e 30 de setembro o Fórum de Turismo de Caicó. O evento terá como tema: 

“Políticas de Conservação do Patrimônio Cultural” e reunirá mais de quinze 

palestrantes em uma programação com certificado de 20 horas. 

O Fórum é uma promoção do Município de Caicó e conta com apoio da UFRN, 

UERN, UnP, Sebrae, SESC, SENAC, Geoparque Seridó e Casa do Empresário. As 

inscrições serão abertas próxima segunda-feira, com valor de R$ 30,00. Os 

acadêmicos também poderão submeter trabalhos para apresentação. Palestras, 

debates, exposições e oficinas completarão a programação do Fórum de Turismo de 

Caicó. 

“Estão sendo convidados empresários de turismo, universitários e gestores de diversos 

municípios do RN. Queremos amadurecer o debate sobre as políticas públicas de 

conservação do patrimônio cultural e a importância dessas para o desenvolvimento 

sustentável do turismo em nosso estado”, destacou Diego Vale, secretário de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo de Caicó. 

 
 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2017/09/forum-de-turismo.jpg
http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2017/09/forum-de-turismo.jpg
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Caicó realizará Fórum de Turismo 

para discutir patrimônio cultural   

 

Como programação da Semana Mundial do Turismo, será realizado nos 

próximos dias 29 e 30 de setembro o Fórum de Turismo de Caicó. O 

evento terá como tema: “Políticas de Conservação do Patrimônio 

Cultural” e reunirá mais de quinze palestrantes em uma programação 

com certificado de 20 horas. 

O Fórum é uma promoção do Município de Caicó e conta com apoio da 

UFRN, UERN, UnP, Sebrae, SESC, SENAC, Geoparque Seridó e Casa do 

Empresário. As inscrições serão abertas próxima segunda-feira, com 

valor de R$ 30,00. Os acadêmicos também poderão submeter 

trabalhos para apresentação. Palestras, debates, exposições e oficinas 

completarão a programação do Fórum de Turismo de Caicó. 

“Estão sendo convidados empresários de turismo, universitários e 

gestores de diversos municípios do RN. Queremos amadurecer o 

debate sobre as políticas públicas de conservação do patrimônio 

cultural e a importância dessas para o desenvolvimento sustentável do 

turismo em nosso estado”, destacou Diego Vale, secretário de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo de Caicó. 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2017/09/forum.jpg
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Caicó realizará Fórum de Turismo para discutir 

patrimônio cultural 

 
 

Como programação da Semana Mundial do Turismo, será realizado nos próximos 

dias 29 e 30 de setembro o Fórum de Turismo de Caicó. O evento terá como tema: “Políticas de 

Conservação do Patrimônio Cultural” e reunirá mais de quinze palestrantes em uma programação 

com certificado de 20 horas. 

 

O Fórum é uma promoção do Município de Caicó e conta com apoio da UFRN, UERN, UnP, 

Sebrae, SESC, SENAC, Geoparque Seridó e Casa do Empresário. As inscrições serão abertas 

próxima segunda-feira, com valor de R$ 30,00. Os acadêmicos também poderão submeter 

trabalhos para apresentação. Palestras, debates, exposições e oficinas completarão a programação 

do Fórum de Turismo de Caicó. 

 

“Estão sendo convidados empresários de turismo, universitários e gestores de diversos municípios 

do RN. Queremos amadurecer o debate sobre as políticas públicas de conservação do patrimônio 

cultural e a importância dessas para o desenvolvimento sustentável do turismo em nosso estado”, 

destacou Diego Vale, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Caicó. 
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Caicó realizará Fórum de Turismo 

para discutir patrimônio cultural 
Como programação da Semana Mundial do Turismo, será realizado nos próximos dias 29 e 30 de 

setembro o Fórum de Turismo de Caicó. O evento terá como tema: “Políticas de Conservação do 

Patrimônio Cultural” e reunirá mais de quinze palestrantes em uma programação com certificado de 20 

horas. 

O Fórum é uma promoção do Município de Caicó e conta com apoio da UFRN, UERN, UnP, Sebrae, 

SESC, SENAC, Geoparque Seridó e Casa do Empresário. As inscrições serão abertas próxima 

segunda-feira, com valor de R$ 30,00. Os acadêmicos também poderão submeter trabalhos para 

apresentação. Palestras, debates, exposições e oficinas completarão a programação do Fórum de 

Turismo de Caicó. 

“Estão sendo convidados empresários de turismo, universitários e gestores de diversos municípios do 

RN. Queremos amadurecer o debate sobre as políticas públicas de conservação do patrimônio cultural 

e a importância dessas para o desenvolvimento sustentável do turismo em nosso estado”, destacou 

Diego Vale, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Caicó. 
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Caicó realizará Fórum de Turismo 

para discutir patrimônio cultural 

 

Como programação da Semana Mundial do Turismo, será realizado nos 

próximos dias 29 e 30 de setembro o Fórum de Turismo de Caicó. O 

evento terá como tema: “Políticas de Conservação do Patrimônio 

Cultural” e reunirá mais de quinze palestrantes em uma programação 

com certificado de 20 horas. 

O Fórum é uma promoção do Município de Caicó e conta com apoio da 

UFRN, UERN, UnP, Sebrae, SESC, SENAC, Geoparque Seridó e Casa do 

Empresário. As inscrições serão abertas próxima segunda-feira, com 

valor de R$ 30,00. Os acadêmicos também poderão submeter 

trabalhos para apresentação. Palestras, debates, exposições e oficinas 

completarão a programação do Fórum de Turismo de Caicó. 

“Estão sendo convidados empresários de turismo, universitários e 

gestores de diversos municípios do RN. Queremos amadurecer o 

debate sobre as políticas públicas de conservação do patrimônio 

cultural e a importância dessas para o desenvolvimento sustentável do 

turismo em nosso estado”, destacou Diego Vale, secretário de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo de Caicó. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/09/forum.jpg
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Caicó realizará Fórum de Turismo 
para discutir patrimônio cultural 

 

Como programação da Semana Mundial do Turismo, será realizado nos próximos 

dias 29 e 30 de setembro o Fórum de Turismo de Caicó. O evento terá como tema: 

“Políticas de Conservação do Patrimônio Cultural” e reunirá mais de quinze 

palestrantes em uma programação com certificado de 20 horas. 

O Fórum é uma promoção do Município de Caicó e conta com apoio da UFRN, 

UERN, UnP, Sebrae, SESC, SENAC, Geoparque Seridó e Casa do Empresário. As 

inscrições serão abertas próxima segunda-feira, com valor de R$ 30,00. Os 

acadêmicos também poderão submeter trabalhos para apresentação. Palestras, 

debates, exposições e oficinas completarão a programação do Fórum de Turismo de 

Caicó. 

“Estão sendo convidados empresários de turismo, universitários e gestores de diversos 

municípios do RN. Queremos amadurecer o debate sobre as políticas públicas de 

conservação do patrimônio cultural e a importância dessas para o desenvolvimento 

sustentável do turismo em nosso estado”, destacou Diego Vale, secretário de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo de Caicó. 

 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/09/forum.jpg
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Sesc RN lança novo site com 

design mais moderno 

 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/09/PAG-SITE.png
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O Serviço Social do Comércio do RN está com um novo site, 

com layout mais moderno e de fácil navegação. As inovações do portal 

desenvolvido pela Art &C Comunicação e pelo núcleo de comunicação e 

marketing do Sesc, apresentam as áreas de atuação da entidade: 

Educação, Cultura, Esporte, Assistência e Lazer – cada uma 

apresentada por uma cor, facilitando a identificação visual. 

          O site apresenta informações sobre os projetos realizados pelo 

Sesc RN, os cursos oferecidos, cardápio do dia, as modalidades 

esportivas, os passeios e excursões, processos licitatórios, notícias, 

entre outros assuntos. 

            Uma das novidades do site é a possibilidade do internauta 

fazer sua pré-inscrição eletrônica nos cursos de valorização social, 

oficinas de cultura, cadastro de fornecedores e licitações. 

 

No projeto Sesc nas Empresas, os interessados podem preencher um 

cadastro de solicitação, e no dia agendado uma equipe do Sesc irá na 

empresa para apresentar os serviços oferecidos pela entidade e ainda 

é possível fazer o cartão de associado. Os processos seletivos também 

serão eletrônicos, com o envio dos currículos para essa área específica 

do site. 

 

Em “Administração” temos o Portal da Transparência, onde o 

internauta encontrará os dados detalhados sobre execução 

orçamentária e financeira do Sesc RN. Ainda é possível consultar o 

Cadastro de Fornecedores e Processo Seletivo. 



 

CONTINUAÇÃO: 

O novo site do Sesc RN também oferece ferramentas de acessibilidade, 

com a possibilidade de ampliar o tamanho dos textos, assim como a 

opção de alto contraste entre o plano de fundo e os elementos do 

primeiro plano. O Google Maps das unidades do Sesc também estará 

disponível para facilitar o internauta a localizar a unidade desejada, 

tudo de forma prática e rápida. 

 

            As redes sociais do Sesc RN também estão mais evidenciadas. 

O internauta terá acesso mais fácil às informações sobre como se 

tornar um associado Sesc e os canais de atendimento com o público, 

além de conferir os eventos, a galeria de fotos e muito mais. 

             Para conhecerem todas essas inovações e acompanharem 

tudo o que acontece no Sesc RN, convidamos a todos para navegarem 

pelo novo site www.sescrn.com.br. 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
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Sesc RN lança novo site com design 

mais moderno 
Postado por Wllana Dantas 
Executado numa parceria entre o Governo do Estado e o Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), o Programa Compra Direta beneficia a agricultura familiar e sua ampliação 

está sendo solicitada pelo deputado Dison Lisboa (PSD). O parlamentar pleiteia a inclusão das cidades 

de Arez e Espírito Santo, na região Agreste, para que sejam contempladas com a aquisição de veículo e 

equipamentos. 

“Esse programa permite a inclusão sócio produtiva no campo, reduz o êxodo rural e gera ocupação e 

renda, incentivando o associativismo e o cooperativismo. Sua ampliação vai beneficiar os trabalhadores 

rurais, fortalecendo a agricultura familiar da região Agreste”, defende o deputado. 

O Compra Direta é executado com a aquisição da produção quando os preços de mercado estão baixos 

ou quando há necessidade de atender à população em situação de insegurança alimentar. Podem ser 

adquiridos produtos como castanha de caju, castanha-do-brasil, farinha de mandioca, feijão, milho, 

sorgo, trigo, leite em pó, farinha de trigo entre outros que sejam da produção própria dos agricultores. 

A produção também deve cumprir requisitos de controle de qualidade. 

http://www.wllanadantas.com.br/author/wllana/
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Setembro Cidadão realiza programação 

especial na Zona Norte 
 

 

 



 

CONTINUAÇÃO: 

  

O Setembro Cidadão 2017 estará na Zona Norte para realizar várias ações cidadãs. A parceria do 

Probec com o Partage Norte Shopping irá permitir que os moradores aproveitem uma 

programação diversificada de ações voltadas para Educação Cidadã. 

Tudo teve início nesta terça-feira (12), quando os funcionários do Partage Norte Shopping 

participaram da ação SESC nas empresas. Das 14h às 17h aconteceu atendimento para os 

colaboradores em nutrição, educação em saúde, odontologia e outros. 

Na próxima quinta-feira (14), das 11h às 15h, os visitantes do shopping irão ter atendimento 

jurídico gratuito, com direito a receber orientações com advogados. 

A doação de sangue, um ato mais que cidadão, será possível no dia 20 de setembro, onde será 

disponibilizado o serviço de coleta de sangue para quem quiser fazer doações. 

No dia 21 de setembro, Dia da Árvore, haverá distribuição de mudas no shopping, com a 

participação das mascotes Edu e Cidinha, do Setembro Cidadão. 

A programação será encerrada no dia 30 de setembro, como o espetáculo Cats, na praça de 

alimentação. 

É o Setembro Cidadão tornando o Rio Grande do Norte o estado pioneiro no Brasil quando o 

assunto é cidadania.  
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SETEMBRO CIDADÃO REALIZA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NA 

ZONA NORTE 

 

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Programa%C3%A7%C3%A3o-Partage.jpg
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O Setembro Cidadão 2017 estará na Zona Norte para realizar várias ações cidadãs. A 

parceria do Probec com o Partage Norte Shopping irá permitir que os moradores 

aproveitem uma programação diversificada de ações voltadas para Educação Cidadã. 

o início ocorrei nesta terça-feira (12), quando os funcionários do Partage Norte Shopping 

participaram da ação SESC nas empresas. Das 14h às 17h aconteceu atendimento para os 

colaboradores em nutrição, educação em saúde, odontologia e outros. Na próxima quinta-

feira (14), das 11h às 15h, os visitantes do shopping irão ter atendimento jurídico gratuito, 
com direito a receber orientações com advogados. 

A doação de sangue, um ato mais que cidadão, será possível no dia 20 de setembro, onde 

será disponibilizado o serviço de coleta de sangue para quem quiser fazer doações. No dia 

21 de setembro, Dia da Árvore, haverá distribuição de mudas no shopping, com a 

participação das mascotes Edu e Cidinha, do Setembro Cidadão. A programação será 

encerrada no dia 30 de setembro, como o espetáculo Cats, na praça de alimentação. 



 

SENAC 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 14.09.17 EDITORIA: VIVER 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 14.09.17 EDITORIA: ELIANA LIMA 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DE ASSIS DATA: 13.09.17 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL ABELHINHA DATA: 13.09.17 
 

Gastronomia potiguar é destaque em Brasília 

 
A gastronomia potiguar é destaque durante a Semana de Gastronomia Regional, 
promovida pelo Departamento Nacional do Senac, entre os dias 12 e 15 de setembro, 
nos restaurantes da Câmara dos Deputados, Senado Federal e no Restaurante-escola 
Downtown, na Confederação Nacional do Comércio. 
  
Três chefs do Senac RN, Rodrigo Santana, Angelo Medeiros e Jonatã Canela, se 
juntaram às equipes locais para o preparo do cardápio regional. 
  
Segundo o diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, que esteve na capital federal 
para a abertura do evento, a previsão é atender mais de 1.200 pessoas ao longo da 
programação. “Somente no primeiro dia, foram contabilizados 380 serviços”, afirmou. 
  
Com o tema “Do mar ao sertão”, o cardápio foi elaborado em homenagem ao historiador, 
antropólogo e folclorista Luiz da Câmara Cascudo, abordando aspectos da gastronomia 
pesquisados por ele e que também estão presentes no livro “Arte e rituais do fazer, do 
servir e comer no Rio Grande do Norte”, publicado pela Editora Senac. 
  
Entre os pratos que serão servidos, estão Jerimum com molho de caju, Filé de sol com 
Cebola roxa caramelizada, Arroz de siri, Camarão na Moranga, Farofa D’água com 
castanha, Pirão de queijo, Camarão na nata, Feijão verde, Doces em compota variados. 
  
A programação contemplará também uma aula-show, onde será apresentada a receita 
“Paçoca de camarão e Musseline de Macaxeira com mangaba”, desenvolvida por 
Rodrigo Santana. Um dos ícones da gastronomia norte-rio-grandense, conhecido pela 
exuberância e sabor marcante, o camarão aparece como ingrediente principal na 
releitura de um prato típico do Nordeste que comumente utiliza a carne de sol ou de 
charque como proteína, a paçoca. 
  
O evento – A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento 
Nacional do Senac, que visa divulgar as diferentes cozinhas do País. Uma vez por mês, 
um Departamento Regional da Instituição é convidado para divulgar a culinária do seu 
estado.  
  
Este ano, o Senac RN participa pela segunda vez do projeto. Além da programação em 
Brasília, a Instituição também esteve no Rio de janeiro, no mês de agosto. 
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Gastronomia potiguar é destaque 
em Brasília 

 

A gastronomia potiguar é destaque durante a Semana de Gastronomia Regional, 

promovida pelo Departamento Nacional do Senac, entre os dias 12 e 15 de setembro, 

nos restaurantes da Câmara dos Deputados, Senado Federal e no Restaurante-escola 

Downtown, na Confederação Nacional do Comércio. 

Três chefs do Senac RN, Rodrigo Santana, Angelo Medeiros e Jonatã Canela, se 

juntaram às equipes locais para o preparo do cardápio regional. 

Segundo o diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, que esteve na capital federal 

para a abertura do evento, a previsão é atender mais de 1.200 pessoas ao longo da 

programação. “Somente no primeiro dia, foram contabilizados 380 serviços”, 

afirmou. 

Com o tema “Do mar ao sertão”, o cardápio foi elaborado em homenagem ao 

historiador, antropólogo e folclorista Luiz da Câmara Cascudo, abordando aspectos da 

gastronomia pesquisados por ele e que também estão presentes no livro “Arte e rituais 

do fazer, do servir e comer no Rio Grande do Norte”, publicado pela Editora Senac. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/09/Gastronomia-potiguar-%C3%A9-destaque-em-Bras%C3%ADlia.jpg
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Entre os pratos que serão servidos, estão Jerimum com molho de caju, Filé de sol com 

Cebola roxa caramelizada, Arroz de siri, Camarão na Moranga, Farofa D’água com 

castanha, Pirão de queijo, Camarão na nata, Feijão verde, Doces em compota 

variados. 

A programação contemplará também uma aula-show, onde será apresentada a receita 

“Paçoca de camarão e Musseline de Macaxeira com mangaba”, desenvolvida por 

Rodrigo Santana. Um dos ícones da gastronomia norte-rio-grandense, conhecido pela 

exuberância e sabor marcante, o camarão aparece como ingrediente principal na 

releitura de um prato típico do Nordeste que comumente utiliza a carne de sol ou de 

charque como proteína, a paçoca. 

O evento – A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento 

Nacional do Senac, que visa divulgar as diferentes cozinhas do País. Uma vez por 

mês, um Departamento Regional da Instituição é convidado para divulgar a culinária 

do seu estado.  

Este ano, o Senac RN participa pela segunda vez do projeto. Além da programação 

em Brasília, a Instituição também esteve no Rio de janeiro, no mês de agosto. 
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Gastronomia potiguar é 

destaque em Brasília 
A previsão é atender mais de 1.200 pessoas ao longo da programação 

Por Redação 

 

 

A gastronomia potiguar é destaque durante a Semana de Gastronomia Regional, promovida pelo 

Departamento Nacional do Senac, entre os dias 12 e 15 de setembro, nos restaurantes da Câmara 

dos Deputados, Senado Federal e no Restaurante-escola Downtown, na Confederação Nacional do 

Comércio. 

Três chefs do Senac RN, Rodrigo Santana, Angelo Medeiros e Jonatã Canela, se juntaram às 

equipes locais para o preparo do cardápio regional.  

Segundo o diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, que esteve na capital federal para a 

abertura do evento, a previsão é atender mais de 1.200 pessoas ao longo da programação. 

“Somente no primeiro dia, foram contabilizados 380 serviços”, afirmou. 

Com o tema “Do mar ao sertão”, o cardápio foi elaborado em homenagem ao historiador, 

antropólogo e folclorista Luiz da Câmara Cascudo, abordando aspectos da gastronomia 

pesquisados por ele e que também estão presentes no livro “Arte e rituais do fazer, do servir e 

comer no Rio Grande do Norte”, publicado pela Editora Senac. 

Entre os pratos que serão servidos, estão Jerimum com molho de caju, Filé de sol com Cebola 

roxa caramelizada, Arroz de siri, Camarão na Moranga, Farofa D’água com castanha, Pirão de 

queijo, Camarão na nata, Feijão verde, Doces em compota variados. 
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A programação contemplará também uma aula-show, onde será apresentada a receita “Paçoca de 

camarão e Musseline de Macaxeira com mangaba”, desenvolvida por Rodrigo Santana. Um dos 

ícones da gastronomia norte-rio-grandense, conhecido pela exuberância e sabor marcante, o 

camarão aparece como ingrediente principal na releitura de um prato típico do Nordeste que 

comumente utiliza a carne de sol ou de charque como proteína, a paçoca. 

O evento – A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Departamento Nacional do 

Senac, que visa divulgar as diferentes cozinhas do País. Uma vez por mês, um Departamento 

Regional da Instituição é convidado para divulgar a culinária do seu estado. 

Este ano, o Senac RN participa pela segunda vez do projeto. Além da programação em Brasília, a 

Instituição também esteve no Rio de janeiro, no mês de agosto. 
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Gastronomia potiguar é destaque em Brasília 

 

 

A previsão é atender mais de 1.200 pessoas ao longo da programação A 
gastronomia potiguar é destaque durante a Semana de Gastronomia 
Regional, promovida pelo Departamento Nacional do Senac, entre os dias 12 
e 15 de setembro, nos restaurantes da Câmara dos Deputados, Senado 
Federal e no Restaurante-escola Downtown, na Confederação Nacional do 
Comércio. Três chefs doSenac RN, Rodrigo Santana, Angelo Medeiros e 
Jonatã Canela, se juntaram às equipes locais para o preparo do cardápio 
regional. Segundo o diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, que esteve 
na capital federal para a abertura do evento, a previsão é atender mais de 
1.200 pessoas ao longo da programação. “Somente no primeiro dia, foram 
contabilizados 380 serviços”, afirmou. Com o tema “Do mar ao sertão”, o 
cardápio foi elaborado em homenagem ao historiador, antropólogo e 
folclorista Luiz da Câmara Cascudo, abordando aspectos da gastronomia 
pesquisados por ele e que também estão presentes no livro “Arte e rituais do 
fazer, do servir e comer no Rio Grande do Norte”, publicado pela 
Editora Senac. Entre os pratos que serão servidos, estão Jerimum com 
molho de caju, Filé de sol com Cebola roxa caramelizada, Arroz de siri, 
Camarão na Moranga, Farofa D’água com castanha, Pirão de queijo, 
Camarão na nata, Feijão verde, Doces em compota variados. A programação 
contemplará também uma aula-show, onde será apresentada a receita  
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“Paçoca de camarão e Musseline de Macaxeira com mangaba”, desenvolvida 
por Rodrigo Santana. Um dos ícones da gastronomia norte-rio-grandense, 
conhecido pela exuberância e sabor marcante, o camarão aparece como 
ingrediente principal na releitura de um prato típico do Nordeste que 
comumente utiliza a carne de sol ou de charque como proteína, a paçoca. O 
evento – A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do 
Departamento Nacional do Senac, que visa divulgar as diferentes cozinhas 
do País. Uma vez por mês, um Departamento Regional da Instituição é 
convidado para divulgar a culinária do seu estado. Este ano, 
o Senac RN participa pela segunda vez do projeto. Além da programação em 
Brasília, a Instituição também esteve no Rio de janeiro, no mês de agosto. 
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Especialista alemão ministrará 
curso de Confeitaria Avançada 

 
 setembro 13, 2017 Alberto Vila Nova 

Profissionais do Senac no Rio Grande do Norte deram início, na última segunda-feira (11), ao 

curso de Confeitaria Avançada para formação de instrutores com o especialista alemão Johannes 

Dackweiler. 

A capacitação é fruto de parceria realizada entre o Sistema Fecomércio RN e o estado da Renânia-

Palatinado, com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos e contribuir com o 

desenvolvimento do turismo e da gastronomia local. 

Realizado no novo Laboratório de Panificação e Confeitaria do Senac, que foi instalado por meio 

de recursos oriundos da parceria, o treinamento terá 80h de duração e contará com conteúdo 

teórico e atividades práticas. 

http://portalempresasenegocios.com.br/2017/09/especialista-alemao-ministrara-curso-de-confeitaria-avancada/
http://portalempresasenegocios.com.br/author/albertovilanova/
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Serão abordadas técnicas diversas da confeitaria europeia. Ao todo, o curso conta com 14 

participantes. Além do Rio Grande do Norte, há profissionais convidados do Senac oriundos de 

estados como Alagoas, Bahia, Ceará e Brasília, além do Senai RN. 

O diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, afirmou que a parceria com o estado da 

Renânia-Palatinado é extremamente importante para a Instituição. “Estamos desenvolvendo várias 

ações que têm nos proporcionado resultados diferenciados, com a criação de produtos 

educacionais inovadores para atender às demandas do nosso mercado”, destacou. 
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Capacitação 

 

Profissionais do Senac no Rio Grande do Norte deram início ontem ao curso de 

Confeitaria Avançada para formação de instrutores com o especialista alemão 

Johannes Dackweiler. A capacitação é fruto de parceria realizada entre o Sistema 

Fecomércio RN e o estado da Renânia-Palatinado, com o objetivo de promover o 

intercâmbio de conhecimentos e contribuir com o desenvolvimento do turismo e da 

gastronomia local. 

  

Realizado no novo Laboratório de Panificação e Confeitaria do Senac, que foi 

instalado por meio de recursos oriundos da parceria, o treinamento terá 80h de 

duração e contará com conteúdo teórico e atividades práticas. Serão abordadas 

técnicas diversas da confeitaria europeia.  

 
 

http://www.liegebarbalho.com/capacitacao-2/
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2017/09/senac-1.jpg-1.jpg
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2017/09/senac-1.jpg-1.jpg
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Senac recebe especialista 

alemão para curso de 

Confeitaria Avançada 
A capacitação é fruto de parceria realizada entre o Sistema Fecomércio RN e o estado da Renânia-

Palatinado 

Por Redação 

 

 

Profissionais do Senac no Rio Grande do Norte deram início, nesta segunda-feira (11), ao curso de 

Confeitaria Avançada para formação de instrutores com o especialista alemão Johannes 

Dackweiler. 

A capacitação é fruto de parceria realizada entre o Sistema Fecomércio RN e o estado da Renânia-

Palatinado, com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos e contribuir com o 

desenvolvimento do turismo e da gastronomia local. 
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Realizado no novo Laboratório de Panificação e Confeitaria do Senac, que foi instalado por meio 

de recursos oriundos da parceria, o treinamento terá 80h de duração e contará com conteúdo 

teórico e atividades práticas. 

Serão abordadas técnicas diversas da confeitaria europeia. Ao todo, o curso conta com 14 

participantes. Além do Rio Grande do Norte, há profissionais convidados do Senac oriundos de 

estados como Alagoas, Bahia, Ceará e Brasília, além do Senai RN. 

O diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, afirmou que a parceria com o estado da 

Renânia-Palatinado é extremamente importante para a Instituição. “Estamos desenvolvendo várias 

ações que têm nos proporcionado resultados diferenciados, com a criação de produtos 

educacionais inovadores para atender às demandas do nosso mercado”, destacou. 
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