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VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES   DATA: 26.09.17 
 

Caicó apresentará Inventário de Ofertas Turísticas 

 
 

O resultado do Inventário de Ofertas Turísticas de Caicó será apresentado essa semana. A 

pesquisa foi desenvolvida no período de maio a setembro deste ano, por pesquisadores da UFRN e 

UERN, como parte do projeto de extensão “Inventariação turística dos municípios do conselho de 

turismo do Polo Seridó”. 

 

“O objetivo do Inventário é levantar, identificar e registrar os atrativos, serviços e equipamentos 

turísticos, as instâncias de governança e a infraestrutura de apoio ao turismo existente no 

município, como instrumento-base de informações para fins de planejamento e gestão da atividade 

turística”, destaca a pesquisadora Mônica Azevedo. 

 

O Inventário será apresentado durante o Fórum de Turismo de Caicó, que acontecerá nos 

próximos dias 29 e 30, no auditório da Casa do Empresário. O evento é uma promoção do 

Município de Caicó com apoio do Sebrae, UFRN-CERES, Geoparque Seridó, Sistema 

Fecomércio RN e entidades empresariais de Caicó. 

 

As inscrições para o Fórum de Turismo de Caicó estão abertas nos escritórios do SEBRAE de 

Caicó e Currais Novos ou pelo Call Center 0800 570 0800. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG GLÁUCIA LIMA  DATA: 26.09.17 
 

Caicó apresentará Inventário de 
Ofertas Turísticas 

 

O resultado do Inventário de Ofertas Turísticas de Caicó será apresentado essa 

semana. A pesquisa foi desenvolvida no período de maio a setembro deste ano, por 

pesquisadores da UFRN e UERN, como parte do projeto de extensão “Inventariação 

turística dos municípios do conselho de turismo do Polo Seridó”. 

“O objetivo do Inventário é levantar, identificar e registrar os atrativos, serviços e 

equipamentos turísticos, as instâncias de governança e a infraestrutura de apoio ao 

turismo existente no município, como instrumento-base de informações para fins de 

planejamento e gestão da atividade turística”, destaca a pesquisadora Mônica 

Azevedo. 

O Inventário será apresentado durante o Fórum de Turismo de Caicó, que acontecerá 

nos próximos dias 29 e 30, no auditório da Casa do Empresário. O evento é uma 

promoção do Município de Caicó com apoio do Sebrae, UFRN-CERES, Geoparque 

Seridó, Sistema Fecomércio RN e entidades empresariais de Caicó. 

As inscrições para o Fórum de Turismo de Caicó estão abertas nos escritórios do 

SEBRAE de Caicó e Currais Novos ou pelo Call Center 0800 570 0800. 
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VEÍCULO: NOVO NOTÍCIAS ONLINE  DATA: 26.09.17 
 

Exposição de Natã Ferreira será aberta nesta 

quarta-feira na Galeria Sesc 

 
Exposição 
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 nesta quarta-feira (27), 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 segue até 20 de outubro. Os interessados podem  
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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, 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. 

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) 

ENTRADA GRATUITA 

Agendamento escolar? Escolas interessadas devem ligar para (84) 3133-0360 

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

mailto:culturasescrn@rn.sesc.com.br
http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 26.09.17 
 

Exposição Arremedos, de Natã Ferreira, 
começa nesta quarta na Galeria Sesc 
Com abordagens diversas sobre o amor, exposição é uma instalação 

imersiva proposta pelo artista Natã Ferreira. Galeria Sesc funciona no 

Centro de Natal. 

 
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 nesta quarta-feira, 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  
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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 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, 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. 



 

CONTINUAÇÃO 

  

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. 

  

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) 

ENTRADA GRATUITA  

Agendamento escolar? Escolas interessadas devem ligar para (84) 3133-0360 

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



 

VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ  DATA: 26.09.17 
 

Exposição Arremedos começa nesta 

quarta-feira na Galeria Sesc 
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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. 

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 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, colagem, fotografia, gravura, pintura, escultura, cerâmica,  

mailto:culturasescrn@rn.sesc.com.br
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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/


 

VEÍCULO: BLOG GLÁUCIA LIMA  DATA: 26.09.17 
 

Exposição Arremedos começa 
nesta quarta-feira na Galeria Sesc 

 

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.  

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/09/Arremedos-Galeria-Sesc.jpg
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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 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, 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. 

 
 

mailto:culturasescrn@rn.sesc.com.br
http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: BLOG JORNAL A NOTÍCIA  DATA: 26.09.17 
 

Aldeia Sesc realiza programação cultural 

gratuita em Caicó 

 

Uma programação cultural diversificada e gratuita vai invadir Caicó entre 2 de outubro e 
3 de novembro. A nona Aldeia Sesc promoverá apresentações teatrais e de dança, 
oficinas culturais, sessões de cinema, shows musicais e muito mais. As atividades, que 
representam uma iniciativa do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), acontecerão no Sesc Caicó e em diversos 
pontos da cidade. 
  
A programação começa com artes visuais: dia 2 de outubro, começam as 
exposições Seridó Contemporâneo, do coletivo Casa de Pedra, e Olhar mais atento, do 
coletivo Urban Sketchers Natal. Serão realizadas ainda diversas capacitações na área 
de cultura, como oficinas de técnicas circenses – como malabares e tecido –, de artes 
cênicas com o grupo Clowns de Shakespeare e de brinquedos óticos. 
  
Mas a abertura oficial da nona Aldeia Sesc Seridó será dia 6 de outubro com um grande 
cortejo cultural. O percurso sairá da Rua Getúlio Vargas rumo ao Sesc Caicó, cuja 
concha acústica receberá a Filarmônica Recreio Caicoense, seguida de show com 
Dodora Cardoso e Isaque Galvão. 
  
Outros destaques serão o teatro e a música. Nas artes cênicas, serão cinco peças 
apresentadas, como Abrazo, do grupo Clowns de Shakespeare (RN), e Na esquina, do 
coletivo Na esquina (MG). Entre os shows musicais, estarão a apresentação do Sonora 
Brasil Sesc, que trará o Coco de Tebei (PE) para dançar e cantar junto com os grupos 
potiguares Coco de Zambê e a comunidade quilombola Negros do Rosário; o novo show  

http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2017/09/ABRAZO-FOTOS-PABLO-PINHEIRO-2.jpeg
http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2017/09/ABRAZO-FOTOS-PABLO-PINHEIRO-2.jpeg


 

CONTINUAÇÃO  

 
da cantora e compositora Khrystal, Romaria, com sucessos de Elis Regina; e o 
lançamento do DVD de Solange Silva, ex-Cavalo de Pau. 
 

 
  

 
 

http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2017/09/Coco-de-Tebei-PE.jpg


 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 26.09.17 
 

Aldeia Sesc realiza programação cultural gratuita 
em Caicó 

 
Atividades acontecem de 2 de outubro a 03 de novembro no Sesc Caicó e 
por toda a cidade 
 
Uma programação cultural diversificada e gratuita vai invadir Caicó entre 2 de 
outubro e 3 de novembro. A nona Aldeia Sesc promoverá apresentações 
teatrais e de dança, oficinas culturais, sessões de cinema, shows musicais e 
muito mais. As atividades, que representam uma iniciativa do Sistema 
Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc RN), acontecerão no Sesc Caicó e em diversos pontos da cidade. 
 
A programação começa com artes visuais: dia 2 de outubro, começam as 
exposições Seridó Contemporâneo, do coletivo Casa de Pedra, e Olhar mais 
atento, do coletivo Urban Sketchers Natal. Serão realizadas ainda diversas 
capacitações na área de cultura, como oficinas de técnicas circenses – como 
malabares e tecido –, de artes cênicas com o grupo Clowns de Shakespeare 
e de brinquedos óticos. 
 
Mas a abertura oficial da nona Aldeia Sesc Seridó será dia 6 de outubro com 
um grande cortejo cultural. O percurso sairá da Rua Getúlio Vargas rumo ao  

https://4.bp.blogspot.com/-NoMUS0zLkng/WcpJe-RIhKI/AAAAAAABmzU/3t_IAd9K_0IHBtrBasbIR_9gQ5yIOJ3LACLcBGAs/s1600/praia-de-pirangi33-484x363.jpg
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Sesc Caicó, cuja concha acústica receberá a Filarmônica Recreio Caicoense, 
seguida de show com Dodora Cardoso e Isaque Galvão.  
 
Outros destaques serão o teatro e a música. Nas artes cênicas, serão cinco 
peças apresentadas, como Abrazo, do grupo Clowns de Shakespeare (RN), e 
Na esquina, do coletivo Na esquina (MG). Entre os shows musicais, estarão a 
apresentação do Sonora Brasil Sesc, que trará o Coco de Tebei (PE) para 
dançar e cantar junto com os grupos potiguares Coco de Zambê e a 
comunidade quilombola Negros do Rosário; o novo show da cantora e 
compositora Khrystal, Romaria, com sucessos de Elis Regina; e o 
lançamento do DVD de Solange Silva, ex-Cavalo de Pau. 
 
A programação completa está disponível no site do Sesc RN, o 
www.sescrn.com.br. 
 
Sobre a Aldeia Sesc 
 
Em sua nona edição, a Aldeia Sesc Seridó inclui as diferentes modalidades 
artísticas: artes cênicas, literatura, música, artes visuais e cinema. O projeto 
fomenta o pensamento crítico, a troca de experiências e o intercâmbio de 
ideias entre os artistas locais, regionais e de outros estados. 
 
Serviço: 
O quê? Aldeia Sesc realiza programação cultural gratuita em Caicó 
Quando? De 2 de outubro a 3 de setembro 
Onde? Sesc Caicó e por toda a cidade 
ATIVIDADES GRATUITAS 
 
Programação completa: http://bit.ly/AldeiaSescSeridó2017 
 
Fecomércio RN 

 
 

http://bit.ly/AldeiaSescSerid%C3%B32017
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Aldeia Sesc realiza 

programação cultural gratuita 

em Caicó 
Aldeia Sesc promoverá apresentações teatrais e de dança 

Por Redação 

 

 

Uma programação cultural diversificada e gratuita vai invadir Caicó entre 2 de outubro e 3 de 

novembro. A nona Aldeia Sesc promoverá apresentações teatrais e de dança, oficinas culturais, 

sessões de cinema, shows musicais e muito mais. As atividades, que representam uma iniciativa 

do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 

RN), acontecerão no Sesc Caicó e em diversos pontos da cidade. 

A programação começa com artes visuais: dia 2 de outubro, começam as exposições Seridó 

Contemporâneo, do coletivo Casa de Pedra, e Olhar mais atento, do coletivo Urban Sketchers 

Natal. Serão realizadas ainda diversas capacitações na área de cultura, como oficinas de técnicas 

circenses – como malabares e tecido –, de artes cênicas com o grupo Clowns de Shakespeare e de 

brinquedos óticos. 

Mas a abertura oficial da nona Aldeia Sesc Seridó será dia 6 de outubro com um grande cortejo 

cultural. O percurso sairá da Rua Getúlio Vargas rumo ao Sesc Caicó, cuja concha acústica 

receberá a Filarmônica Recreio Caicoense, seguida de show com Dodora Cardoso e Isaque 

Galvão. 
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Outros destaques serão o teatro e a música. Nas artes cênicas, serão cinco peças apresentadas, 

como Abrazo, do grupo Clowns de Shakespeare (RN), e Na esquina, do coletivo Na esquina 

(MG). Entre os shows musicais, estarão a apresentação do Sonora Brasil Sesc, que trará o Coco de 

Tebei (PE) para dançar e cantar junto com os grupos potiguares Coco de Zambê e a comunidade 

quilombola Negros do Rosário; o novo show da cantora e compositora Khrystal, Romaria, com 

sucessos de Elis Regina; e o lançamento do DVD de Solange Silva, ex-Cavalo de Pau. 

A programação completa está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

Sobre a Aldeia Sesc 
Em sua nona edição, a Aldeia Sesc Seridó inclui as diferentes modalidades artísticas: artes 

cênicas, literatura, música, artes visuais e cinema. O projeto fomenta o pensamento crítico, a troca 

de experiências e o intercâmbio de ideias entre os artistas locais, regionais e de outros estados. 

Serviço: 
O quê? Aldeia Sesc realiza programação cultural gratuita em Caicó 

Quando? De 2 de outubro a 3 de setembro 

Onde? Sesc Caicó e por toda a cidade 

ATIVIDADES GRATUITAS 

Programação completa: http://bit.ly/AldeiaSescSeridó2017 
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SESC OFERECE CURSOS 

GRATUITOS DE MODA PET, 

ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E 

MUITO MAIS! 

 

 Imagem meramente ilustrativa 

 

Não sei se vocês sabem, mas o Sesc oferece cursos gratuitos periodicamente a 

comunidade, através do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Segue 

link do edital para quem se interessar nas diretrizes e normas de quem pode se 

inscrever. 

No entanto, mesmo que você não se encaixa no PCG e tenha interesse em fazer 

alguns dos cursos, poderá fazê-lo a um valor subsidiado. 

SEGUE LISTA DOS CURSOS OFERTADOS: 

Oficina de Locução de Rádio 

https://i2.wp.com/apartamento702.com.br/wp-content/uploads/2017/09/maxresdefault.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1
https://i2.wp.com/apartamento702.com.br/wp-content/uploads/2017/09/maxresdefault.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1
http://www.sescrn.com.br/_ups/noticias/2017/09/25/ff44126dedce7a877bb7d82a657d8cc1.pdf
http://www.sescrn.com.br/_ups/noticias/2017/09/25/ff44126dedce7a877bb7d82a657d8cc1.pdf
http://www.sescrn.com.br/_ups/noticias/2017/09/25/ff44126dedce7a877bb7d82a657d8cc1.pdf
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Oficina de locução voltada para o público que deseja aperfeiçoar e até mesmo 

ingressar no mercado da locução atuando em rádio, supermercados e diversas áreas 

que tem a voz como instrumento. 

Atendimento eficaz ao público  

No curso serão abordadas as relações com clientes, com ênfase no relacionamento e 

no fortalecimento da imagem positiva junto a eles 

Organização de festas: faça você mesmo 

Este curso é destinado a pessoas maiores de 15 anos interessadas em atuar na área, e 

ainda a profissionais que já atuam na área, mas que desejam aprimorar seus 

conhecimentos. 

Curso básico de renda de bilro – módulo 1 

O aluno irá conhecer os pontos e modos básicos de fazer a renda com bilro 

Moda pet para cães e gatos 

Como confeccionar lindas roupinhas para o animal de estimação e se destacar nesse 

mercado que é um dos que mais cresce no Brasil. 

Aprenda e venda: confecção de roupas para festa 

O aluno irá aprender a confeccionar e vender lindas roupas, dando um acabamento 

impecável. Será ensinado um modelo de vestido clássico, utilizando tecido. 

Confecção de peças de decoração sustentáveis 

Neste curso o aluno irá fabricar peças de decoração reutilizando materiais como 

madeira, papelão, plástico e papel 

Oficina de aventais para contar histórias 

Neste curso, o aluno irá aprender a confeccionar aventais para contação de histórias 

infantis utilizando o lúdico e o super colorido da peça. 

Brinquedos educativos em feltro 

Criar peças criativas em feltro, como livros e jogos, que estimulam o 

desenvolvimento dos pequenos 
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ASSÚ: INSCRIÇÕES PARA CURSO DE 
INFORMÁTICA BÁSICA PARA JOVENS INICIA 
NESTA QUARTA-FEIRA 

 

Jovens beneficiários ou filhos de famílias atendidas pelos programas sociais do Governo 

Federal em Assú poderão se inscrever a partir desta quarta-feira, dia 27, a fim de 

participar do curso de capacitação em Informática Básica, fruto da parceria institucional 

firmada entre a Prefeitura do Assú – via Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Trabalho, Cidadania e Habitação – e o núcleo regional do Senac/RN sediado na cidade. 

“Esta parceria tem um fim específico: qualificar nossa juventude para o acesso ao mercado 

de trabalho”, disse a secretária Helenora Rocha. 

Serão constituídas duas turmas de 14 alunos cada, uma no turno vespertino e outra no 

período noturno, com carga horária de 60 horas. As aulas serão realizadas entre 17 de 

outubro e 11 de novembro, sendo ofertadas a jovens e adolescentes em vulnerabilidade 

social que estão inseridas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal no 

município, por meio do Centro de Referência em Assistência Social-CRAS. O calendário de  

 

http://programaregistrando.com.br/assu-inscricoes-para-curso-de-informatica-basica-para-jovens-inicia-nesta-quarta-feira/
http://programaregistrando.com.br/assu-inscricoes-para-curso-de-informatica-basica-para-jovens-inicia-nesta-quarta-feira/
http://programaregistrando.com.br/assu-inscricoes-para-curso-de-informatica-basica-para-jovens-inicia-nesta-quarta-feira/
http://programaregistrando.com.br/wp-content/uploads/2017/09/inform%C3%A1tica.png
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inscrições será aberto nesta quarta, dia 27, na sede da Secretaria – antiga Amvale – e 

segue até sábado, dia 30, no horário de 8 às 13 horas. 

No ato do comparecimento é necessário que o interessado apresente xerox da cédula de 

identidade, do CPF, comprovante de residência e de um comprovante de escolaridade 

(comprovando de o candidato tem, no mínimo, o ensino fundamental). A secretária 

Helenora Rocha afirmou que “o principal compromisso da gestão do prefeito Gustavo 

Montenegro Soares é de levar à população oportunidade de qualificação e, assim, abrir as 

portas para o mercado de trabalho, sempre visando a camada da sociedade que mais 

necessita das ações do poder público”. 

Prefeitura Municipal do Assú 

Secretaria de Comunicação e Ouvidoria 
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Capacitação: Inscrições para curso de Informática 
Básica para jovens iniciam nesta quarta-feira 

 

Imagem: Ilustração/Assessoria 

Jovens beneficiários ou filhos de famílias atendidas pelos programas sociais do Governo 
Federal em Assú poderão se inscrever a partir desta quarta-feira (27), a fim de participar 
do curso de capacitação em Informática Básica, fruto da parceria institucional firmada 
entre a Prefeitura do Assú – via Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, 
Cidadania e Habitação – e o núcleo regional do Senac/RN sediado na cidade. 

 
“Esta parceria tem um fim específico: qualificar nossa juventude para o acesso ao 
mercado de trabalho”, disse a secretária Helenora Rocha, de acordo com informação da 
Secretaria de Comunicação e Ouvidoria. 

 
Serão constituídas duas turmas de 14 alunos cada, uma no turno vespertino e outra no 
período noturno, com carga horária de 60 horas. 

 
As aulas serão realizadas entre 17 de outubro e 11 de novembro, sendo ofertadas a 
jovens e adolescentes em vulnerabilidade social que estão inseridas no Cadastro Único 
de Programas Sociais do Governo Federal no município, por meio do Centro de 
Referência em Assistência Social (CRAS). 

 
O calendário de inscrições será aberto nesta quarta, dia 27, na sede da Secretaria – 
antiga Amvale – e segue até sábado (30), no horário de 8h às 13h. 
No ato do comparecimento é necessário que o interessado apresente xerox da cédula 
de identidade, do CPF, comprovante de residência e de um comprovante de 
escolaridade (comprovando de o candidato tem, no mínimo, o ensino fundamental). 

 
A secretária Helenora Rocha afirmou que “o principal compromisso da gestão do prefeito 
Gustavo Montenegro Soares é de levar à população oportunidade de qualificação e, 
assim, abrir as portas para o mercado de trabalho, sempre visando a camada da 
sociedade que mais necessita das ações do poder público”. 

https://2.bp.blogspot.com/-stLUZvmS-k4/Wcq58rz5rvI/AAAAAAADHE4/5OGUZOHRxnUwJTuikZklvWUocPGBT07OgCLcBGAs/s1600/Ilustra%25C3%25A7%25C3%25A3o.png
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ASSEMBLEIA CIDADÃ: PROGRAMAÇÃO 

ESPECIAL MARCA DIA DO IDOSO NO 

PARQUE DAS DUNAS 

 

 

Em alusão ao Dia do Idoso, comemorado anualmente em outubro, a Assembleia 

Cidadã promove nesta quinta-feira (28), das 8 às 16 horas, no Parque das 

Dunas, a ação Vivendo a Terceira Idade. O evento visa proporcionar um dia de 

lazer à pessoa idosa, disponibilizando programação diversificada voltada à 

qualidade de vida, com palestras, oficinas, serviços de beleza, saúde, jogos e 

gincanas. 

 

“Participar do dia a dia da comunidade é fundamental para a Casa Legislativa. 

Nessas interações ocorrem a troca de experiências que geram benefícios para a 

coletividade. Interagir com os idosos é colher e compartilhar experiências de vida 

que muito podem contribuir para ações de cidadania", salienta o presidente da 

Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB). 

 

Para a ação, que chega agora à sua 2ª edição, foram convidadas nove 

instituições potiguares que atendem idosos. O evento é aberto ao público acima  

https://3.bp.blogspot.com/-8Jg3BN0cxp0/Wcqo52WyK5I/AAAAAAAApWI/RcKscRm1IrAXeCdFG05uiN2_GdFUQHMgQCLcBGAs/s1600/unnamed%2B%25281%2529.jpg
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dos 60 anos de idade. A programação no Parque ocorre de forma concomitante, 

contemplando a palestra “Mente Sã e Corpo Saudável”; oficinas de pintura em 

tela e pátina em porta retrato; momento de beleza com design de sobrancelha, 

esmaltação e corte de cabelo; clínica geral e aferição de pressão e glicose; jogo 

de dama, dominó e xadrez; e atração musical. 

 

O Dia do Idoso é comemorado em 1º de outubro, data que marca a promulgação 

do Estatuto do Idoso. A lei, instituída em 2003, é fundamental para chamar a 

atenção para a importância da proteção a esse público. O Legislativo Estadual é 

espaço de diversas proposições em favor da pessoa idosa, como o Projeto de 

Lei que visa instituir o Programa de Prevenção de Acidentes com Idosos. 

 

Assembleia Cidadã 

 

O projeto Assembleia Cidadã leva à população do Rio Grande do Norte ações de 

cidadania sem fins lucrativos, com atendimentos nas áreas de ação social, 

educação, cultura e lazer, além de contribuir com as escolas públicas do RN por 

meio de um diagnóstico exploratório das suas dificuldades sociais, a fim de 

minimizar problemáticas relativas à cidadania e educação, colaborando assim, 

para a promoção de uma comunidade escolar mais consciente de seus direitos e 

deveres. 

 

Programação 

 

Manhã (das 8h às 10:20h) 

 

- Palestra “Mente Sã e Corpo Saudável”, (por Flávio Ferreira, professor Tai Chi 

Chuan) – até às 8:20h. 

- Pintura em tela com Romildo Felix (Pedagogo) 

- Pátina em porta retrato com Cleide Marques (Artesã) 

- Momento de beleza com Design de Sobrancelha, Esmaltação e Corte de 

Cabelo (SENAC) 

- Saúde: aferição de pressão e glicose com a enfermeira Kércia Michelle e 

Clínica Geral com a Dra. Almira Araújo 
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- Cafuné Voluntário (RH ALRN), com Clarice e Nudinete 

- Jogos diversos (dama, dominó e xadrez) 

(10:20h) – Lanche 

(10:30h às 11h) -  Música com Atila (Assembleia Legislativa) 

 

Tarde (das 13h às 15:20h) 

 

- Palestra MENTE SÃ e CORPO SAUDÁVEL, ministrado por Flávio Ferreira 

(Professor Tai Chi Chuan) – até às 13:20h. 

- Pintura em tela com Romildo Felix (Pedagógo) 

- Pátina em porta retrato com Cleide Marques (Artesã) 

- Momento de beleza com Design de Sobrancelha, Esmaltação e Corte de 

Cabelo (SENAC) 

- Saúde: aferição de pressão e glicose com a enfermeira Kércia Michelle e 

Clínica Geral com a Dra. Almira Araújo 

- Cafuné Voluntário (RH ALRN), com Clarice e Nudinete. 

- Jogos diversos (dama, dominó e xadrez) 

(15:20h) -  Lanche 

(15:30h às 16h) - Música com Atila (Assembleia Legislativa) 
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Assembleia Cidadã: programação 

especial marca Dia do Idoso no 

Parque das Dunas 
Em alusão ao Dia do Idoso, comemorado anualmente em outubro, a 
Assembleia Cidadã promove nesta quinta-feira (28), das 8 às 16 horas, no 
Parque das Dunas, a ação Vivendo a Terceira Idade. O evento visa 
proporcionar um dia de lazer à pessoa idosa, disponibilizando programação 
diversificada voltada à qualidade de vida, com palestras, oficinas, serviços de 
beleza, saúde, jogos e gincanas. 

“Participar do dia a dia da comunidade é fundamental para a Casa 
Legislativa. Nessas interações ocorrem a troca de experiências que geram 
benefícios para a coletividade. Interagir com os idosos é colher e compartilhar 
experiências de vida que muito podem contribuir para ações de cidadania”, 
salienta o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira 
de Souza (PSDB). 

Para a ação, que chega agora à sua 2ª edição, foram convidadas nove 
instituições potiguares que atendem idosos. O evento é aberto ao público 
acima dos 60 anos de idade. A programação no Parque ocorre de forma 
concomitante, contemplando a palestra “Mente Sã e Corpo Saudável”; 
oficinas de pintura em tela e pátina em porta retrato; momento de beleza com 
design de sobrancelha, esmaltação e corte de cabelo; clínica geral e aferição 
de pressão e glicose; jogo de dama, dominó e xadrez; e atração musical. 

O Dia do Idoso é comemorado em 1º de outubro, data que marca a 
promulgação do Estatuto do Idoso. A lei, instituída em 2003, é fundamental 
para chamar a atenção para a importância da proteção a esse público. O 
Legislativo Estadual é espaço de diversas proposições em favor da pessoa 
idosa, como o Projeto de Lei que visa instituir o Programa de Prevenção de 
Acidentes com Idosos. 

Assembleia Cidadã 

O projeto Assembleia Cidadã leva à população do Rio Grande do Norte 
ações de cidadania sem fins lucrativos, com atendimentos nas áreas de ação 
social, educação, cultura e lazer, além de contribuir com as escolas públicas 
do RN por meio de um diagnóstico exploratório das suas dificuldades sociais, 
a fim de minimizar problemáticas relativas à cidadania e educação, 
colaborando assim, para a promoção de uma comunidade escolar mais 
consciente de seus direitos e deveres. 
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Programação 

Manhã (das 8h às 10:20h) 

– Palestra “Mente Sã e Corpo Saudável”, (por Flávio Ferreira, professor Tai 
Chi Chuan) – até às 8:20h. 
– Pintura em tela com Romildo Felix (Pedagogo) 
– Pátina em porta retrato com Cleide Marques (Artesã) 
– Momento de beleza com Design de Sobrancelha, Esmaltação e Corte de 
Cabelo (SENAC) 
– Saúde: aferição de pressão e glicose com a enfermeira Kércia Michelle e 
Clínica Geral com a Dra. Almira Araújo 
– Cafuné Voluntário (RH ALRN), com Clarice e Nudinete 
– Jogos diversos (dama, dominó e xadrez) 
(10:20h) – Lanche 
(10:30h às 11h) –  Música com Atila (Assembleia Legislativa) 

Tarde (das 13h às 15:20h) 

– Palestra MENTE SÃ e CORPO SAUDÁVEL, ministrado por Flávio Ferreira 
(Professor Tai Chi Chuan) – até às 13:20h. 
– Pintura em tela com Romildo Felix (Pedagógo) 
– Pátina em porta retrato com Cleide Marques (Artesã) 
– Momento de beleza com Design de Sobrancelha, Esmaltação e Corte de 
Cabelo (SENAC) 
– Saúde: aferição de pressão e glicose com a enfermeira Kércia Michelle e 
Clínica Geral com a Dra. Almira Araújo 
– Cafuné Voluntário (RH ALRN), com Clarice e Nudinete. 
– Jogos diversos (dama, dominó e xadrez) 
(15:20h) –  Lanche 
(15:30h às 16h) – Música com Atila (Assembleia Legislativa) 
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Em alusão ao Dia do Idoso, comemorado anualmente em outubro, a Assembleia Cidadã 

promove nesta quinta-feira (28), das 8 às 16 horas, no Parque das Dunas, a ação Vivendo 

a Terceira Idade. O evento visa proporcionar um dia de lazer à pessoa idosa, 

disponibilizando programação diversificada voltada à qualidade de vida, com palestras, 

oficinas, serviços de beleza, saúde, jogos e gincanas. 

“Participar do dia a dia da comunidade é fundamental para a Casa Legislativa. Nessas 

interações ocorrem a troca de experiências que geram benefícios para a coletividade. 

Interagir com os idosos é colher e compartilhar experiências de vida que muito podem 

contribuir para ações de cidadania”, salienta o presidente da Assembleia Legislativa, 

deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB). 

Para a ação, que chega agora à sua 2ª edição, foram convidadas nove instituições 

potiguares que atendem idosos. O evento é aberto ao público acima dos 60 anos de idade. 

A programação no Parque ocorre de forma concomitante, contemplando a palestra “Mente 

Sã e Corpo Saudável”; oficinas de pintura em tela e pátina em porta retrato; momento de 

beleza com design de sobrancelha, esmaltação e corte de cabelo; clínica geral e aferição 

de pressão e glicose; jogo de dama, dominó e xadrez; e atração musical. 

O Dia do Idoso é comemorado em 1º de outubro, data que marca a promulgação do 

Estatuto do Idoso. A lei, instituída em 2003, é fundamental para chamar a atenção para a 

importância da proteção a esse público. O Legislativo Estadual é espaço de diversas 

proposições em favor da pessoa idosa, como o Projeto de Lei que visa instituir o Programa 

de Prevenção de Acidentes com Idosos. 

Assembleia Cidadã 

O projeto Assembleia Cidadã leva à população do Rio Grande do Norte ações de cidadania 

sem fins lucrativos, com atendimentos nas áreas de ação social, educação, cultura e lazer, 

além de contribuir com as escolas públicas do RN por meio de um diagnóstico exploratório 

das suas dificuldades sociais, a fim de minimizar problemáticas relativas à cidadania e 

educação, colaborando assim, para a promoção de uma comunidade escolar mais 

consciente de seus direitos e deveres. 
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Programação 

Manhã (das 8h às 10:20h) 

– Palestra “Mente Sã e Corpo Saudável”, (por Flávio Ferreira, professor Tai Chi Chuan) – 

até às 8:20h. 

– Pintura em tela com Romildo Felix (Pedagogo) 

– Pátina em porta retrato com Cleide Marques (Artesã) 

– Momento de beleza com Design de Sobrancelha, Esmaltação e Corte de Cabelo (SENAC) 

– Saúde: aferição de pressão e glicose com a enfermeira Kércia Michelle e Clínica Geral 

com a Dra. Almira Araújo 

– Cafuné Voluntário (RH ALRN), com Clarice e Nudinete 

– Jogos diversos (dama, dominó e xadrez) 

(10:20h) – Lanche 

(10:30h às 11h) –  Música com Atila (Assembleia Legislativa) 

Tarde (das 13h às 15:20h) 

– Palestra MENTE SÃ e CORPO SAUDÁVEL, ministrado por Flávio Ferreira (Professor Tai Chi 

Chuan) – até às 13:20h. 

– Pintura em tela com Romildo Felix (Pedagógo) 

– Pátina em porta retrato com Cleide Marques (Artesã) 

– Momento de beleza com Design de Sobrancelha, Esmaltação e Corte de Cabelo (SENAC) 

– Saúde: aferição de pressão e glicose com a enfermeira Kércia Michelle e Clínica Geral 

com a Dra. Almira Araújo 

– Cafuné Voluntário (RH ALRN), com Clarice e Nudinete. 

– Jogos diversos (dama, dominó e xadrez) 

(15:20h) –  Lanche 

(15:30h às 16h) – Música com Atila (Assembleia Legislativa) 

ALRN 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 26.09.17 
 

ASSEMBLEIA CIDADÃ TEM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NO DIA 

DO IDOSO 

 

Em alusão ao Dia do Idoso, comemorado anualmente em outubro, a Assembleia Cidadã 

promove nesta quinta-feira (28), das 8 às 16 horas, no Parque das Dunas, a ação Vivendo 

a Terceira Idade. O evento visa proporcionar um dia de lazer à pessoa idosa, 

disponibilizando programação diversificada voltada à qualidade de vida, com palestras, 

oficinas, serviços de beleza, saúde, jogos e gincanas. 

Para a ação, que chega agora à sua 2ª edição, foram convidadas nove instituições 

potiguares que atendem idosos. O evento é aberto ao público acima dos 60 anos de idade. 

A programação no Parque ocorre de forma concomitante, contemplando a palestra 

“Mente Sã e Corpo Saudável”; oficinas de pintura em tela e pátina em porta retrato; 

momento de beleza com design de sobrancelha, esmaltação e corte de cabelo; clínica 

geral e aferição de pressão e glicose; jogo de dama, dominó e xadrez; e atração musical. 

O Dia do Idoso é comemorado em 1º de outubro, data que marca a promulgação do 

Estatuto do Idoso. A lei, instituída em 2003, é fundamental para chamar a atenção para a 

importância da proteção a esse público. O projeto Assembleia Cidadã leva à população do 

Rio Grande do Norte ações de cidadania sem fins lucrativos, com atendimentos nas áreas 

de ação social, educação, cultura e lazer, além de contribuir com as escolas públicas do 

RN por meio de um diagnóstico exploratório das suas dificuldades sociais, a fim de 

minimizar problemáticas relativas à cidadania e educação. 

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/09/a58c458b-7f9e-42d1-9b49-2c2653b44707.jpg
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Programação 

Manhã (das 8h às 10h20) 

– Palestra “Mente Sã e Corpo Saudável”, (por Flávio Ferreira, professor Tai Chi Chuan) – 

até às 8h20. 

– Pintura em tela com Romildo Felix (Pedagogo) 

– Pátina em porta retrato com Cleide Marques (Artesã) 

– Momento de beleza com Design de Sobrancelha, Esmaltação e Corte de Cabelo 

(SENAC) 

– Saúde: aferição de pressão e glicose com a enfermeira Kércia Michelle e Clínica Geral 

com a Dra. Almira Araújo 

– Cafuné Voluntário (RH ALRN), com Clarice e Nudinete 

– Jogos diversos (dama, dominó e xadrez) 

(10h20) – Lanche 

(10h30 às 11h) – Música com Atila (Assembleia Legislativa) 
Tarde (das 13h às 15h20) 

– Palestra MENTE SÃ e CORPO SAUDÁVEL, ministrado por Flávio Ferreira (Professor 

Tai Chi Chuan) – até às 13h20. 

– Pintura em tela com Romildo Felix (Pedagógo) 

– Pátina em porta retrato com Cleide Marques (Artesã) 

– Momento de beleza com Design de Sobrancelha, Esmaltação e Corte de Cabelo 

(SENAC) 

– Saúde: aferição de pressão e glicose com a enfermeira Kércia Michelle e Clínica Geral 

com a Dra. Almira Araújo 

– Cafuné Voluntário (RH ALRN), com Clarice e Nudinete. 

– Jogos diversos (dama, dominó e xadrez) 

(15h20) – Lanche 

(15h30 às 16h) – Música com Atila (Assembleia Legislativa) 
  

Foto: Eduardo Maia 

 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE  DATA: 26.09.17 
 

 

Senac está com inscrições abertas para 
graduação a distância 
O Senac está com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2018 para 

os cursos de graduação a distância. O prazo segue até 2 de março de 2018 e a inscrição é gratuita. 

Ao todo, são 12 cursos nas áreas de comércio, educação, gestão e informática. A graduação a 

distância permite que o aluno concilie seus horários e seu local de estudos com outras atividades 

do dia a dia. Além de materiais didáticos, publicações e recursos multimídia, o estudante também 

tem acesso, pela internet, à biblioteca virtual. 

Os docentes estão à disposição em fóruns para esclarecimento de dúvidas, webconferências, 

debates ou grupos de discussão com os alunos. Exercícios on-line, trabalhos individuais e em 

grupo, além de duas provas presenciais por semestre, realizadas no polo escolhido no momento da 

inscrição, compõem o conjunto de instrumentos de avaliação ao longo da graduação. 

Uma novidade é a ampliação no número de polos de apoio presencial, que passou de 21 para 232 

unidades do Senac em todo o país, ampliando as oportunidades para alunos de diferentes regiões 

do Brasil. 

Inscrição 

Para realizar a inscrição no processo seletivo, escolha seu curso, o polo de seu interesse, 

faça login e selecione uma das possibilidades de ingresso: 

Nota do Enem: utilize a nota do Exame Nacional do Ensino Médio e receba a convocação para 

matrícula em até 24 horas. 

Redação: escreva sobre o tema sinalizado no edital, faça o upload do arquivo e aguarde o retorno 

http://www.ead.senac.br/graduacao/
https://www.sp.senac.br/login/Login
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em até 72 horas. 

Portador de Diploma: quem já possui diploma de graduação pode realizar a matrícula 

automaticamente, sem necessidade de passar por uma nova avaliação. 

A matrícula será efetivada após a geração do boleto ou indicação de dados financeiros para o 

pagamento da primeira mensalidade. 

A partir dessa data, há um prazo de 40 dias para enviar a documentação solicitada ao local 

indicado no edital. Além disso, também já será possível acessar a plataforma Ambientação EAD, 

que oferece cursos gratuitos para experimentar e se familiarizar com o Senac EAD até o início das 

aulas. 

 

 
 

http://www.ead.senac.br/media/936815/edital-processo-seletivo-ead_1osem2018.pdf


 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 26.09.17 
 

Senac está com inscrições abertas para graduação a 
distância 

 
O Senac está com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro 
semestre de 2018 para os cursos de graduação a distância. O prazo segue 
até 2 de março de 2018 e a inscrição é gratuita. 
 
Ao todo, são 12 cursos nas áreas de comércio, educação, gestão e 
informática. A graduação a distância permite que o aluno concilie seus 
horários e seu local de estudos com outras atividades do dia a dia. Além de 
materiais didáticos, publicações e recursos multimídia, o estudante também 
tem acesso, pela internet, à biblioteca virtual.  
 
Os docentes estão à disposição em fóruns para esclarecimento de dúvidas, 
webconferências, debates ou grupos de discussão com os alunos. Exercícios 
on-line, trabalhos individuais e em grupo, além de duas provas presenciais 
por semestre, realizadas no polo escolhido no momento da inscrição, 
compõem o conjunto de instrumentos de avaliação ao longo da graduação. 
 
Uma novidade é a ampliação no número de polos de apoio presencial, que 
passou de 21 para 232 unidades do Senac em todo o país, ampliando as 
oportunidades para alunos de diferentes regiões do Brasil. 
 
Inscrição 
Para realizar a inscrição no processo seletivo, escolha seu curso, o polo de 
seu interesse, faça login e selecione uma das possibilidades de ingresso: 
 Nota do Enem: utilize a nota do Exame Nacional do Ensino Médio e 
receba a convocação para matrícula em até 24 horas. 

 Redação: escreva sobre o tema sinalizado no edital, faça o upload do 
arquivo e aguarde o retorno em até 72 horas. 

 Portador de Diploma: quem já possui diploma de graduação pode 
realizar a matrícula automaticamente, sem necessidade de passar por uma 
nova avaliação. 

https://3.bp.blogspot.com/-obXkjEQ-mSU/WcrRIBTZ1hI/AAAAAAABm1s/YlUEh6AO4UEieSWz65hVqtKv5utOQriwACLcBGAs/s1600/1140916104248675.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

 
A matrícula será efetivada após a geração do boleto ou indicação de dados 
financeiros para o pagamento da primeira mensalidade. 
 
A partir dessa data, há um prazo de 40 dias para enviar a documentação 
solicitada ao local indicado no edital. Além disso, também já será possível 
acessar a plataforma Ambientação EAD, que oferece cursos gratuitos para 
experimentar e se familiarizar com o Senac EAD até o início das aulas. 
 
Confira ainda as possibilidades de transferências e descontos. 
 
Fecomércio RN 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 26.09.17 

Senac está com inscrições 

abertas para graduação a 

distância 
O prazo segue até 2 de março de 2018 

Por Redação 

 

 

O Senac está com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2018 para 

os cursos de graduação a distância. O prazo segue até 2 de março de 2018 e a inscrição é gratuita. 

Ao todo, são 12 cursos nas áreas de comércio, educação, gestão e informática. A graduação a 

distância permite que o aluno concilie seus horários e seu local de estudos com outras atividades 

do dia a dia. Além de materiais didáticos, publicações e recursos multimídia, o estudante também 

tem acesso, pela internet, à biblioteca virtual. 

Os docentes estão à disposição em fóruns para esclarecimento de dúvidas, webconferências, 

debates ou grupos de discussão com os alunos. Exercícios on-line, trabalhos individuais e em 

grupo, além de duas provas presenciais por semestre, realizadas no polo escolhido no momento da 

inscrição, compõem o conjunto de instrumentos de avaliação ao longo da graduação. 

Uma novidade é a ampliação no número de polos de apoio presencial, que passou de 21 para 232 

unidades do Senac em todo o país, ampliando as oportunidades para alunos de diferentes regiões 

do Brasil. 

http://www.ead.senac.br/graduacao/
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Inscrição 
Para realizar a inscrição no processo seletivo, escolha seu curso, o polo de seu interesse, 

faça login e selecione uma das possibilidades de ingresso: 

Nota do Enem: utilize a nota do Exame Nacional do Ensino Médio e receba a convocação para 

matrícula em até 24 horas. 

Redação: escreva sobre o tema sinalizado no edital, faça o upload do arquivo e aguarde o retorno 

em até 72 horas. 

Portador de Diploma: quem já possui diploma de graduação pode realizar a matrícula 

automaticamente, sem necessidade de passar por uma nova avaliação. 

A matrícula será efetivada após a geração do boleto ou indicação de dados financeiros para o 

pagamento da primeira mensalidade. 

A partir dessa data, há um prazo de 40 dias para enviar a documentação solicitada ao local 

indicado no edital. Além disso, também já será possível acessar a plataforma Ambientação EAD, 

que oferece cursos gratuitos para experimentar e se familiarizar com o Senac EAD até o início das 

aulas. 

 
 

https://www.sp.senac.br/login/Login
http://www.ead.senac.br/media/936815/edital-processo-seletivo-ead_1osem2018.pdf
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VEÍCULO: BLOG NATAL RN NOTÍCIAS  DATA: 26.09.17 
 

SETUR RN INICIA PROJETO “PRAIA 

LIMPA COMEÇA AQUI” NESTA QUARTA 

Casa ⁄ MUNICÍPIOS DO RN ⁄ Setur RN inicia projeto “Praia Limpa Começa Aqui” nesta 

quarta 

 

Setur RN Inicia Projeto “Praia Limpa Começa Aqui” Nesta Quarta 

A gestão responsável das praias é uma ação para além do foco turístico, mas também de educação e, 

principalmente, ambiental. Por isso, a Secretaria de Estado do Turismo idealizou e organizou, para esta 

quarta-feira, o projeto piloto ‘Praia Limpa Começa Aqui’, com o objetivo de conscientizar as pessoas 

sobre a preservação do meio ambiente voltado ao turismo sustentável. 

A ação conta com a parceria do Idema e da Secretaria de Educação e acontecerá nos municípios de 

Canguaretama (distrito Barra do Cunhaú) e Baía Formosa. O público-alvo atingido será 300 alunos de 

escolas da rede pública dos dois municípios, definidas após competição interclasses com a temática 

“Sustentabilidade”, na qual as turmas vencedoras irão participar do evento. 

“Turismo sustentável é palavra de ordem em qualquer lugar do mundo e o Brasil ou nosso Estado não 

podem ficar atrás. Por isso, além das tantas ações estratégicas que temos feito para atrair o turista, 

também nos propusemos realizar esse projeto para educar a população quanto à importância no 

descarte correto dos resíduos sólidos em nossas praias”, pontuou o secretário estadual de Turismo, Ruy 

Gaspar. 

A campanha será realizada em três fases, que contemplam ainda palestras sobre sustentabilidade antes 

do evento; oficinas, gincanas, passeios no Barco-Escola, limpeza nas praias e coleta de lixo à beira- 

http://jolopes.com.br/
http://jolopes.com.br/category/municipios-do-rn/
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mar; e, por último, exposição itinerante dos trabalhos premiados em vários estabelecimentos públicos e 

privados dos municípios com programação a ser definida com os parceiros municipais. 

A data para realização desta primeira ação do projeto Praia Limpa Começa Aqui não foi à toa. Nesta 

quarta se celebra o Dia Mundial do Turismo, e este ano foi declarado pela Organização das Nações 

Unidas como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. 

O projeto Praia Lima também contará com o apoio de outras instituições parceiras como o Senac e as 

secretarias municipais de Turismo, Meio Ambiente e Educação de Canguaretama e de Baía Formosa, e 

prefeituras municipais. 

PROGRAMAÇÃO 
  

CANGUARETAMA  
8h – CONCENTRAÇÃO – Pier em frente ao Natureza TUR. Entrega dos kits pela SETUR e mutirão 

de limpeza nas praias, com separação e pesagem dos resíduos – por alunos e professores (selecionados 

e preparados anteriormente); e Sensibilização dos frequentadores da praia – por equipe dos municípios; 

9h às 10h – Pier em frente ao Natureza TUR: Distribuição de lanche para os alunos e apresentações 

dos alunos; 

10h – Passeio Barco Escola para alunos e professores do mutirão (SMA de Canguaretama); 

O Bate papo com os estudantes sobre a Importância da Preservação do Meio Ambiente para o Turismo 

no passeio Barco Escola. Com Cristiane Soares Cardoso, SETUR RN.  

OFICINA / CANGUARETAMA 
LOCAL: Centro Educacional R.Roberto Magalhães de Melo 

9h – Oficina de reciclagem – para a população em geral (IDEMA); 

 Oficina Sabão Ecológico com Silvana (IDEMA) 

BAÍA FORMOSA  
8h – CONCENTRAÇÃO – Praça de eventos: Entrega dos kits pela SETUR e mutirão de limpeza nas 

praias, com separação e pesagem dos resíduos por alunos e professores (selecionados e preparados 

anteriormente); e Sensibilização dos frequentadores da praia – por equipe dos municípios.  

OBS: Os participantes vão sair da Praça de Eventos ao som de uma bandinha no Centro do município a 

caminho da praia do Porto. A limpeza inicia na praia do Porto e finaliza na praia do Pontal. 

10h – Praia do Pontal: Distribuição de lanche para os alunos e apresentações dos alunos.  

OBS: 9h – Saída de buggy do Pontal com a equipe organizadora para Sagi, retornando para praia do 

Pontal às 11:00. 

OFICINA / BAÍA FORMOSA 
9h – Praça de Eventos: Oficina Brinquedos Ecológicos com Mércia e Márcia – IDEMA (quem for 

participar levar garrafas pet limpas). 



 

VEÍCULO: BLOG CANGUARETAMA NOSSA TERRA  DATA: 26.09.17 
 

Canguaretama: SECRETARIA DE TURISMO RN COMEÇA PROJETO PRAIA 

LIMPA NO MUNICÍPIO 

 

A gestão responsável das praias é uma ação para além do foco turístico, mas 
também de educação e, principalmente, ambiental. Por isso, a Secretaria de 
Estado do Turismo idealizou e organizou, para esta quarta-feira (27), o 
projeto piloto ‘Praia Limpa Começa Aqui’, com o objetivo de conscientizar as 
pessoas sobre a preservação do meio ambiente voltado ao turismo 
sustentável. 
 
A ação conta com a parceria do Idema e da Secretaria de Educação e 
acontecerá nos municípios de Canguaretama (distrito Barra do Cunhaú) 
e Baía Formosa. O público-alvo atingido será 300 alunos de escolas da rede 
pública dos dois municípios, definidas após competição interclasses com a 
temática “Sustentabilidade”, na qual as turmas vencedoras irão participar do 
evento. 
 
“Turismo sustentável é palavra de ordem em qualquer lugar do mundo e o 
Brasil ou nosso Estado não podem ficar atrás. Por isso, além das tantas 
ações estratégicas que temos feito para atrair o turista, também nos 
propusemos realizar esse projeto para educar a população quanto à 
importância no descarte correto dos resíduos sólidos em nossas praias”, 
pontuou o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. 



 

CONTINUAÇÃO 

 
A campanha será realizada em três fases, que contemplam ainda palestras 
sobre sustentabilidade antes do evento; oficinas, gincanas, passeios no 
Barco-Escola, limpeza nas praias e coleta de lixo à beira-mar; e, por último, 
exposição itinerante dos trabalhos premiados em vários estabelecimentos 
públicos e privados dos municípios com programação a ser definida com os 
parceiros municipais. 
 
A data para realização desta primeira ação do projeto Praia Limpa Começa 
Aqui não foi à toa. Nesta quarta se celebra o Dia Mundial do Turismo, e este 
ano foi declarado pela Organização das Nações Unidas como o Ano 
Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. 
 
O projeto Praia Lima também contará com o apoio de outras instituições 
parceiras como o Senac e as secretarias municipais de Turismo, Meio 
Ambiente e Educação de Canguaretama e de Baía Formosa, e prefeituras 
municipais. 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
CANGUARETAMA 
8h – CONCENTRAÇÃO – Pier em frente ao Natureza TUR. Entrega dos kits 
pela SETUR e mutirão de limpeza nas praias, com separação e pesagem dos 
resíduos – por alunos e professores (selecionados e preparados 
anteriormente); e Sensibilização dos frequentadores da praia – por equipe 
dos municípios; 
9h às 10h – Pier em frente ao Natureza TUR: Distribuição de lanche para os 
alunos e apresentações dos alunos; 
10h – Passeio Barco Escola para alunos e professores do mutirão (SMA de 
Canguaretama); 

 Bate papo com os estudantes sobre a Importância da Preservação do Meio 
Ambiente para o Turismo no passeio Barco Escola. Com Cristiane Soares 
Cardoso, SETUR RN. 
OFICINA / CANGUARETAMA 
LOCAL: Centro Educacional R.Roberto Magalhães de Melo 
9h – Oficina de reciclagem – para a população em geral (IDEMA); 
• Oficina Sabão Ecológico com Silvana (IDEMA) 
 
BAÍA FORMOSA 
8h – CONCENTRAÇÃO – Praça de eventos: Entrega dos kits pela SETUR e 
mutirão de limpeza nas praias, com separação e pesagem dos resíduos por 
alunos e professores (selecionados e preparados anteriormente); e 
Sensibilização dos frequentadores da praia – por equipe dos municípios. 
OBS: Os participantes vão sair da Praça de Eventos ao som de uma 
bandinha no Centro do município a caminho da praia do Porto. A limpeza 
inicia na praia do Porto e finaliza na praia do Pontal. 
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10h – Praia do Pontal: Distribuição de lanche para os alunos e apresentações 
dos alunos. 
OBS: 9h – Saída de buggy do Pontal com a equipe organizadora para Sagi, 
retornando para praia do Pontal às 11:00. 
OFICINA / BAÍA FORMOSA 
9h – Praça de Eventos: Oficina Brinquedos Ecológicos com Mércia e Márcia 
– IDEMA (quem for participar levar garrafas pet limpas). 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO  DATA: 26.09.17 
 

Setur RN inicia projeto Praia Limpa Começa Aqui nesta 

quarta (27) 
A data para realização desta primeira ação do projeto Praia Limpa Começa 

Aqui não foi à toa. Nesta quarta se celebra o Dia Mundial do Turismo. 

A gestão responsável das praias é uma ação para além do foco turístico, mas também de educação e, 
principalmente, ambiental. Por isso, a Secretaria de Estado do Turismo idealizou e organizou, para esta 
quarta-feira, o projeto piloto ‘Praia Limpa Começa Aqui', com o objetivo de conscientizar as pessoas 
sobre a preservação do meio ambiente voltado ao turismo sustentável. 
 
A ação conta com a parceria do Idema e da Secretaria de Educação e acontecerá nos municípios de 
Canguaretama (distrito Barra do Cunhaú) e Baía Formosa. O público-alvo atingido será 300 alunos de 
escolas da rede pública dos dois municípios, definidas após competição interclasses com a temática 
"Sustentabilidade", na qual as turmas vencedoras irão participar do evento. 
 
"Turismo sustentável é palavra de ordem em qualquer lugar do mundo e o Brasil ou nosso Estado não 
podem ficar atrás. Por isso, além das tantas ações estratégicas que temos feito para atrair o turista, 
também nos propusemos realizar esse projeto para educar a população quanto à importância no 
descarte correto dos resíduos sólidos em nossas praias", pontuou o secretário estadual de Turismo, 
Ruy Gaspar. 
 
A campanha será realizada em três fases, que contemplam ainda palestras sobre sustentabilidade 
antes do evento; oficinas, gincanas, passeios no Barco-Escola, limpeza nas praias e coleta de lixo à 
beira-mar; e, por último, exposição itinerante dos trabalhos premiados em vários estabelecimentos 
públicos e privados dos municípios com programação a ser definida com os parceiros municipais. 
 
A data para realização desta primeira ação do projeto Praia Limpa Começa Aqui não foi à toa. Nesta 
quarta se celebra o Dia Mundial do Turismo, e este ano foi declarado pela Organização das Nações 
Unidas como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. 
 
O projeto Praia Lima também contará com o apoio de outras instituições parceiras como o Senac e as 
secretarias municipais de Turismo, Meio Ambiente e Educação de Canguaretama e de Baía Formosa, 
e prefeituras municipais. 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
CANGUARETAMA 
 
8h - CONCENTRAÇÃO - Pier em frente ao Natureza TUR. Entrega dos kits pela SETUR e mutirão de 
limpeza nas praias, com separação e pesagem dos resíduos - por alunos e professores (selecionados 
e preparados anteriormente); e Sensibilização dos frequentadores da praia - por equipe dos municípios; 
 
9h às 10h - Pier em frente ao Natureza TUR: Distribuição de lanche para os alunos e apresentações 
dos alunos; 
 
10h - Passeio Barco Escola para alunos e professores do mutirão (SMA de Canguaretama); 
Ø Bate papo com os estudantes sobre a Importância da Preservação do Meio Ambiente para o Turismo 
no passeio Barco Escola. Com Cristiane Soares Cardoso, SETUR RN. 
 
 
OFICINA / CANGUARETAMA 
LOCAL: Centro Educacional R.Roberto Magalhães de Melo 
9h - Oficina de reciclagem - para a população em geral (IDEMA); 
· Oficina Sabão Ecológico com Silvana (IDEMA) 
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BAÍA FORMOSA 
 
8h - CONCENTRAÇÃO - Praça de eventos: Entrega dos kits pela SETUR e mutirão de limpeza nas 
praias, com separação e pesagem dos resíduos por alunos e professores (selecionados e preparados 
anteriormente); e Sensibilização dos frequentadores da praia - por equipe dos municípios. 
 
OBS: Os participantes vão sair da Praça de Eventos ao som de uma bandinha no Centro do município 
a caminho da praia do Porto. A limpeza inicia na praia do Porto e finaliza na praia do Pontal. 
 
10h - Praia do Pontal: Distribuição de lanche para os alunos e apresentações dos alunos. 
 
OBS: 9h - Saída de buggy do Pontal com a equipe organizadora para Sagi, retornando para praia do 
Pontal às 11:00. 
 
OFICINA / BAÍA FORMOSA 
9h - Praça de Eventos: Oficina Brinquedos Ecológicos com Mércia e Márcia - IDEMA (quem for 
participar levar garrafas pet limpas). 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/E-TURISMO  DATA: 26.09.17 

Parnamirim sai na frente e promove 
evento para comemorar o Dia 
Internacional do Turismo 

 

Pirangi, um dos diferenciais do RN 

Pelo menos a Prefeitura de Parnamirim lembrou que amanhã (quarta, 27) é o Dia 

Mundial do Turismo. E vai celebrar a data com estilo, através do 2º Encontro Nacional 

de Turismo e Cultura do Litoral Sul, que começará às 8h30, no Hotel Village do Sol, em 

Pirangi do Norte. 

Com o tema “Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento”, o 

evento pretende fortalecer a discussão entre todos os representantes da cadeia 

produtiva de Turismo e da Cultura. 

O foco está nas potencialidades e nas políticas voltadas para o setor na região, sempre 

por meio das diretrizes do Ministério do Turismo para o Polo Costa das Dunas. 

O novo mapeamento turístico da regionalização do turismo e a nova categorização dos 

municípios do Rio Grande do Norte serão apresentados na ocasião. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/88431/pirangi-3
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Dados interessantes: atualmente, a Barreira do Inferno recebe uma média de cem mil 

visitantes anualmente. Já o maior cajueiro do mundo recebe aproximadamente 2,3 

milhões de visitantes/ano. 

São números que pedem um diagnóstico mais preciso para classificação do movimento 

de turistas, separando-os por faixa etária e classe social para o fomento de um melhor 

atendimento. 

De olho em novas metodologias, o Senac-RN irá apresentar um case de sucesso 

captado em recente missão na Alemanha. Mostra como criar um diagnóstico da cadeia 

produtiva para fomentar atividades turísticas. 

A Prefeitura de Parnamirim, com o apoio do seu Grupo de Ciência e Tecnologia – GCTI, 

também planeja a criação de uma plataforma virtual de georreferência turística. 

O aplicativo irá indicar rotas gastronômicas e de hotelaria, oferecendo facilidade para 

comparar preços e serviços do setor. 
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