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VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS DATA: 02.10.17 
 

Natalenses e mossoroenses deverão 
gastar em média R$ 109 com presentes 
Brinquedos, vestuário e calçados são os produtos mais buscados 

pelos que querem presentear os pequenos, gastos com passeios 
também previstos. Número levantado em pesquisa do Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da Fecomércio. 

Foto: Internet 
 

O Dia das Crianças é a última grande data comemorativa do ano a 

movimentar o comércio potiguar antes da chegada do Natal. Esta 

característica termina por fazer da data um bom sinalizador de como o 

consumidor vai se comportar nas compras de final de ano. Além disso, a data 

tem um forte apelo emocional e mesmo com o cenário de dificuldades 

econômicas que vive o país, 57,5% dos natalenses irão comprar presentes para 

as crianças, número levantado em pesquisa do Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da Fecomércio RN. 

  

Em relação à mesma época do ano passado, houve uma queda de 2 pontos 

percentuais (59,5%), e na comparação com 2015, a diminuição é ainda maior,  
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com 11,5 pontos percentuais (69%). O valor médio dos presentes para o Dia da 

Criança em Natal, apurado pelo IPDC, ficou em R$ 119,52, mostrando 

aumento nominal em relação ao valor médio de 2016 (R$ 118,32). 

  

A falta de dinheiro (28,5%), a necessidade de poupar (10,5%), o desemprego 

(10,1%) e as dívidas ou contas em atraso (4,3%) são as razões mais 

mencionadas pelos natalenses que afirmaram que “não pretendem gastar” no 

Dia das Crianças. 

  

Já aqueles que irão às compras pretendem adquirir brinquedos (53,7%), 

vestuário (32,9%), calçados (8,3%) e eletrônicos (5,1%). Quase 50% dos 

natalenses que vão presentear afirmaram que darão apenas um presente na 

data e outros 30,7% disseram que darão dois presentes. 

  

Como motivador para que possam efetivamente comprar, os consumidores 

indicam que os lojistas devem investir em Promoções (42,9%), Descontos 

oferecidos pelas empresas (27,4%), Bom atendimento (21,5%), Facilidade de 

pagamento (5,4%), Divulgação (4,9%), Variedade de produtos (4,3%), Preço 

baixo (3,7%), Brindes temáticos (3,5%), Qualidade dos produtos (2,2%), entre 

outros. 

  

Os locais mais procurados para a aquisição dos presentes serão os shoppings 

centers (47%), comércio de rua (44,1%), localizados no Alecrim e Cidade Alta, 

e internet (4,7%). 

  

Além dos presentes, 27,7% dos consumidores natalenses entrevistados 

disseram que realizarão um passeio com os pequenos para comemorar a data, 

índice 5,3 pontos percentuais menor que o registrado em 2016 (33%). Entre os 

locais mais vistos são clubes/parques (38,7%), shoppings (28,7%), 

praias/lagoas (18,8%), cinema/teatro (10,5%), restaurante ou lanchonetes 

(3,3%), viagem (2,8%) e outros locais. 

  

Mossoró 

  

O Instituto de Pesquisa da Fecomércio também realizou o levantamento na 

cidade de Mossoró, região Oeste do estado. Com o percentual maior do que 

Natal, 64,4% dos consumidores mossoroenses pretendem comprar algum  



 

CONTINUAÇÃO: 

 

produto para presentear em função da data, enquanto 35,6% não irão 

comprar nenhum produto. 

  

Os mossoroenses que irão gastar, estão dispostos a desembolsar, em média, 

R$ 109,32, um aumento nominalmente mínimo em relação ao valor de 2016 

que foi de R$ 108,23. Como em Natal, os brinquedos lideram a preferência 

com 53,7%, seguido de itens de vestuários (35,7%), calçados (5,6%), 

eletrônicos (5%), livro (1,2%), jogos educativos (0,9%). Sobre a quantidade de 

presentes que pretendem comprar, 49,4% pretendem comprar apenas um 

item. 

  

Em ambas pesquisas, os consumidores garantiram que não vão levar a criança 

junto para a compra do presente, para não encarecer o valor da compra final. 

  

Para evitar contrair novas dívidas e buscando descontos da hora da compra, 

natalenses e mossoroenses darão preferência ao pagamento à vista na compra 

do presente, 64,6% e 60,3%, respectivamente. 

  

Em relação ao local das compras, 71,5% dos consumidores entrevistados em 

Mossoró pretendem adquirir os presentes nos comércios de rua e 21,8% irão 

procurar as lojas localizadas em shoppings centers. Então, os lojistas que 

possuem estabelecimentos nesses locais, devem investir em Promoções 

(37,8%), Bom atendimento para os clientes (30,4%) e Descontos no momento 

da compra (26,8%). 

  

Cerca de 30% dos mossoroenses pretendem realizar algum passeio na data 

com as crianças, entretanto 69,4% revelaram que não planejam celebrar a 

data com realização de passeio. Em comparação ao mesmo período do ano 

passado, houve uma queda de 4,6 pontos percentuais entre os que desejam 

passear com os pequeninos no Dia das Crianças (34,8%). 

  

“As pesquisas realizadas em setembro no comércio das duas cidades e 

apresentadas com antecedência são uma forma de traçar para os empresários, 

os lojistas, toda a cadeia que será movimentada pelo Dia das Crianças um 

norteamento do que eles devem esperar e como devem se preparar para 

atender bem ao consumidor e, assim, garantir o desejado incremento das 

vendas. A ida do consumidor apontada pela nossa pesquisa é um sopro  
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positivo e, a meu ver, um bom balizador sobre o que nos espera no final do 

ano, nossa principal época comercial”, comentou o presidente da Fecomércio 

RN, Marcelo Queiroz. 

  

“Estamos vivendo um clima melhor. Em 2016, as vendas no Dia das Crianças 

registraram queda de 10% no país e de cerca de 6% no RN. Para este ano, a 

nossa estimativa é de um incremento, mesmo que pequeno, na casa dos 3%, 

mas, um incremento’, conclui Queiroz. 
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SESC 
VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 03.10.17 
 

SESC RN OFERECERÁ EXAMES GRATUITOS 

DE MAMOGRAFIAS DURANTE O MÊS DE 

OUTUBRO 

 

O Sistema Fecomercio/RN convida a população para a instalação da unidade 

móvel Sesc Mulher, que durante todo o mês de outubro estará estacionada no 

Natal Shopping. 

 

A ação alusiva ao Outubro Rosa, oferecerá exames gratuitos de mamografia e 

preventivos às mulheres previamente agendadas. 

A solenidade acontece nesta quarta-feira (4), às 10h30, no estacionamento do 

Natal Shopping, em Candelária. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-tPjj1yalkKE/WdP8BoRPQiI/AAAAAAAAp1Y/kc14SH2UhuAi7TJGiBo1M6_JNImx-WSGwCLcBGAs/s1600/unnamed.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-tPjj1yalkKE/WdP8BoRPQiI/AAAAAAAAp1Y/kc14SH2UhuAi7TJGiBo1M6_JNImx-WSGwCLcBGAs/s1600/unnamed.jpg
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Natal Shopping recebe 

programação do Sesc no 

Outubro Rosa 
Com o Sesc Saúde Mulher, a previsão é de que, até o final de outubro, sejam realizados 1.400 

exames 

Por Redação 

 

 

Mais uma vez o Natal Shopping veste-se de rosa e apoia a conscientização pela prevenção do 

câncer que mais mata no país, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). O Outubro 

Rosa chega aos corredores do mall, que já é parceiro consolidado da campanha realizada no 

mundo inteiro durante o mês de outubro. A programação inicia-se já na quarta-feira, 04, com a 

instalação do Sesc Saúde Mulher no Natal Shopping e conta ainda com o desfilo “Um toque pela 

autoestima”, no dia 14. 

 

Com o Sesc Saúde Mulher, a previsão é de que, até o final de outubro, sejam realizados 1.400 

exames, sendo 700 preventivos e 700 mamografias, previamente agendados pelo Sesc no mês de 

setembro. O caminhão itinerante ficará no Estacionamento aberto L2 do Natal Shopping, aonde 

receberá as pacientes. Também ganha destaque na programação realizada no Natal Shopping o 

desfile “Um toque pela autoestima”, no sábado, 14, a partir das 16h.  Durante o evento, mulheres 
que superaram o câncer de mama mostrarão como valorizar sua beleza e manter a autoestima 

elevada durante e após o tratamento. 
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O Natal Shopping encabeçará outras ações na segunda quinzena de outubro, que serão divulgadas 

em breve pelas mídias sociais do mall. 

 

Outubro Rosa 
Simbolizado pelo laço rosa, o Outubro Rosa é um movimento popular comemorado mundialmente 

pela conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante o mês de outubro, 

entidades e empresas do mundo inteiro organizam ações como uso de fitas ou camisas na cor rosa. 

Há anos o Natal Shopping apoia a campanha e, desde 2016, promove uma programação especial 

durante o mês de outubro em homenagem ao Outubro Rosa. 
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Outubro Rosa conscientiza sobre diagnóstico precoce do câncer de 
mama 

 

Postado às 10h30 | 02 Out 2017 | Redação Outubro Rosa conscientiza sobre 
diagnóstico precoce do câncer de mama Crédito da foto: EBC A atividade é 
voltada para servidores das Unidades Básicas de Saúde Nesta quarta-feira, 
4, a Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região 
(AAPCMR) iniciará a programação do Outubro Rosa, com uma palestra na 
Câmara Municipal de Areia Branca, às 9h. A atividade é voltada para 
servidores das Unidades Básicas de Saúde, enfermeiros e técnicos de 
Enfermagem, servidores da assistência social, demais profissionais da área 
que possam atuar como multiplicadores e para a sociedade em geral. Essa 
será a primeira ação externa promovida pela AAPCMR durante o Outubro 
Rosa. O objetivo da instituição é ressaltar a importância de procurar 
atendimento médico periodicamente, oportunizar às mulheres o acesso à 
informação para favorecer o diagnóstico precoce do câncer de mama e 
promover o conhecimento necessário para buscar seus direitos e o 
tratamento adequado junto ao serviço de saúde. Dentro dessa perspectiva, a 
campanha local visa reforçar o tema abordado nacionalmente pela 
Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 
(FEMAMA), #PacientesNoControle: Atitude Exige Coragem. A temática busca 
incentivar pacientes e familiares a enfrentarem a doença ativamente. Com 
esse intuito, em Mossoró serão realizadas palestras em empresas, 
instituições públicas, entidades filantrópicas e blitzen com distribuição de 
laços rosas, que simbolizam a campanha. Também haverá um desfile, em 
parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC), e uma caminhada. 
 



 

VEÍCULO: BLOG PROGRAMA REGISTRANDO  DATA: 02.10.17 
 

FILMES DO MOSTRA SESC DE CINEMA EM 
ASSÚ FORAM ASSISTIDOS POR MAIS DE 900 
ESTUDANTES 

 

 

http://programaregistrando.com.br/filmes-do-mostra-sesc-de-cinema-em-assu-foram-assistidos-por-mais-de-900-estudantes/
http://programaregistrando.com.br/filmes-do-mostra-sesc-de-cinema-em-assu-foram-assistidos-por-mais-de-900-estudantes/
http://programaregistrando.com.br/filmes-do-mostra-sesc-de-cinema-em-assu-foram-assistidos-por-mais-de-900-estudantes/
http://programaregistrando.com.br/wp-content/uploads/2017/10/FIL1.jpg
http://programaregistrando.com.br/wp-content/uploads/2017/10/FIL2.jpg
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Vivido de 28 a 30 de setembro, quinta-feira a sábado últimos, o projeto Mostra SESC de 

Cinema, realizado em Assú dentro de uma parceria com a Prefeitura Municipal, através da 

Secretaria de Educação e Cultura, e o SESC/RN, contou com um número de 937 

(novecentos e trinta e sete) alunos de estabelecimentos de ensino da rede pública  

http://programaregistrando.com.br/wp-content/uploads/2017/10/FIL3.jpg
http://programaregistrando.com.br/wp-content/uploads/2017/10/FIL4.jpg
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acompanhando as sessões que foram exibidas – isso levando em consideração somente o 

segmento escolar, lembrando que o evento foi aberto ao público em geral de forma 

gratuita durante os três dias. 

Os dados foram repassados pelo coordenador do Cine Teatro Pedro Amorim, palco da 

referida realização cultural, Marcos Henrique da Silva. O projeto Mostra SESC de Cinema 

marcou a sequência da programação de atividades do Cine Teatro em 2017.  Dentre as 

películas apresentadas de quinta-feira a sábado, constaram dois filmes com classificação 

indicativa de 16 anos: “A História da Eternidade” (Brasil), direção de Camilo Cavalcante; e, 

“O Sonho de Wadjda” (Arábia Saudita/Alemanha), direção de Haifaa al Mansour. 

O Cine Teatro Pedro Amorim abrigou um total de 08 (oito) sessões distribuídas pelos 

horários da manhã, tarde e noite. Para a agenda do sábado, destaca Marcos Henrique, a 

atividade se voltou especialmente para o universo estudantil de escolas públicas estaduais 

e municipais, objetivando despertar o interesse da categoria pela chamada Sétima Arte. 

Lançado em 2015, o projeto Mostra SESC de Cinema tem como objetivo fomentar o 

audiovisual no estado, estimular o intercâmbio entre profissionais da área, o público, 

estudantes e críticos e realizar exibições de cinema. 

Imagens: Marcos Henrique/Reprodução 

Prefeitura Municipal do Assú 

Secretaria de Comunicação e Ouvidoria 
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FILMES DO MOSTRA SESC DE CINEMA 
EM ASSÚ FORAM ASSISTIDOS POR MAIS 
DE 900 ESTUDANTES 
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Vivido de 28 a 30 de setembro, quinta-feira a sábado últimos, o projeto 

Mostra SESC de Cinema, realizado em Assú dentro de uma parceria com a 

Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura, e o 

SESC/RN, contou com um número de 937 (novecentos e trinta e sete) alunos 

de estabelecimentos de ensino da rede pública acompanhando as sessões  

http://programaregistrando.com.br/wp-content/uploads/2017/10/FIL3.jpg
http://programaregistrando.com.br/wp-content/uploads/2017/10/FIL4.jpg
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que foram exibidas – isso levando em consideração somente o segmento 

escolar, lembrando que o evento foi aberto ao público em geral de forma 

gratuita durante os três dias. 

Os dados foram repassados pelo coordenador do Cine Teatro Pedro Amorim, 

palco da referida realização cultural, Marcos Henrique da Silva. O projeto 

Mostra SESC de Cinema marcou a sequência da programação de atividades 

do Cine Teatro em 2017.  Dentre as películas apresentadas de quinta-feira a 

sábado, constaram dois filmes com classificação indicativa de 16 anos: “A 

História da Eternidade” (Brasil), direção de Camilo Cavalcante; e, “O Sonho 

de Wadjda” (Arábia Saudita/Alemanha), direção de Haifaa al Mansour. 

O Cine Teatro Pedro Amorim abrigou um total de 08 (oito) sessões 

distribuídas pelos horários da manhã, tarde e noite. Para a agenda do 

sábado, destaca Marcos Henrique, a atividade se voltou especialmente para 

o universo estudantil de escolas públicas estaduais e municipais, objetivando 

despertar o interesse da categoria pela chamada Sétima Arte. Lançado em 

2015, o projeto Mostra SESC de Cinema tem como objetivo fomentar o 

audiovisual no estado, estimular o intercâmbio entre profissionais da área, o 

público, estudantes e críticos e realizar exibições de cinema. 

Imagens: Marcos Henrique/Reprodução 

Prefeitura Municipal do Assú 

Secretaria de Comunicação e Ouvidoria 
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FILMES DO MOSTRA SESC DE CINEMA EM ASSÚ 
FORAM ASSISTIDOS POR MAIS DE 900 
ESTUDANTES 
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Vivido de 28 a 30 de setembro, quinta-feira a sábado últimos, o 

projeto Mostra SESC de Cinema, realizado em Assú dentro de uma 

parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de 

Educação e Cultura, e o SESC/RN, contou com um número de 937 

(novecentos e trinta e sete) alunos de estabelecimentos de ensino 

da rede pública acompanhando as sessões que foram exibidas – 

isso levando em consideração somente o segmento escolar, 

lembrando que o evento foi aberto ao público em geral de forma 

gratuita durante os três dias. 

Os dados foram repassados pelo coordenador do Cine Teatro Pedro 

Amorim, palco da referida realização cultural, Marcos Henrique da 

Silva. O projeto Mostra SESC de Cinema marcou a sequência da 

programação de atividades do Cine Teatro em 2017.  Dentre as 

películas apresentadas de quinta-feira a sábado, constaram dois 

filmes com classificação indicativa de 16 anos: “A História da 

Eternidade” (Brasil), direção de Camilo Cavalcante; e, “O Sonho de 

Wadjda” (Arábia Saudita/Alemanha), direção de Haifaa al Mansour. 

O Cine Teatro Pedro Amorim abrigou um total de 08 (oito) sessões 

distribuídas pelos horários da manhã, tarde e noite. Para a agenda 

do sábado, destaca Marcos Henrique, a atividade se voltou 

especialmente para o universo estudantil de escolas públicas 

estaduais e municipais, objetivando despertar o interesse da 

categoria pela chamada Sétima Arte. Lançado em 2015, o projeto 

Mostra SESC de Cinema tem como objetivo fomentar o audiovisual 

no estado, estimular o intercâmbio entre profissionais da área, o 

público, estudantes e críticos e realizar exibições de cinema. 

Imagens: Marcos Henrique/Reprodução 

Prefeitura Municipal do Assú 

Secretaria de Comunicação e Ouvidoria 
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3º FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL DE NATAL 

 

A partir do dia 7 de outubro, próximo sábado, a capital potiguar será palco da terceira 

edição do Festin – Festival de Teatro Infantil de Natal. O evento, que acontecerá na 

Cidade da Criança, Praia Shopping e Auditório do SESC Cidade Alta, terá espetáculos 

teatrais para divertir, encantar e despertar a imaginação das crianças. Serão mais de 30 

atrações em 20 dias de programação gratuita. 

Neste ano de 2017, o festival continua na agenda cultural de Natal, e ganha em sua 

terceira edição um fôlego a mais com uma potente grade de eventos. Dentro da 

programação do Festin serão realizados lançamentos de livros em parceria com a Editora 

CJA com a presença dos autores, autógrafo, bate papo e performance no palco e a Mostra 

de Teatro Infantil, que este ano continuará não sendo competitiva, e sim aberta à 

participação de grupos teatrais profissionais do Rio Grande do Norte, que foram 

selecionadas através de um edital público. Paralelamente a isso o evento terá shows 

musicais, apresentações circenses, oficinas e lançamentos de livros voltados ao público 
infantojuvenil. 

Entre as novidades para este ano estão confirmadas as apresentações nacionais de BIA 

BEDRAN, MINIROCK, TURMA DO TIO BRUNINHO, além das atrações locais 

Bisteca e Bochechinha, Xaranga do Riso, Circo Grock, Circo do Peteca, Tropa Trupe, 

Festival de Mágica e mais 15 espetáculos teatrais, oficinas, lançamentos de livros e muito 

mais. 

Amaury Júnior, diretor da Idearte Produções e criador do Festim, explica que o Festival 

surgiu com o intuito de oferecer uma programação cultural voltada para o público  

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/10/imagem_release_1079407.jpg
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infantil, a fim de levantar a importância destes eventos para a formação educacional e 

cultural dos pequenos.  Mais informações no idearteproducoes.com.br/site/festin. 
Programação completa: 

05/10/17 – (Quinta-feira) 

8h às 10h 

Praia Shopping 

Café da manhã de lançamento do 3º FESTIN 

07/10/17 – (Sábado) 

16h às 18h 

Praia Shopping 

Xaranga do Riso 

Bonecos In Canto 

08/10/17 – (Domingo) 

16h 

Cidade da Criança 

Bia Bedran 

Histórias de Encantar 

08/10 

15h as 16h 

Cidade da Criança 

Lançamento do livro “Guerreiros do Planeta” de Drika Duarte 

09/10/17 – (segunda-feira) 

15h 

Sesc Cidade Alta 

O Reizinho Mandão 

(Grupo Teart de Teatro) 

10/10/17 – (Terça-feira) 

15h 

Sesc Cidade Alta 

Cascudo: Canta Lá Que eu Conto Cá 

(Cia. Trotamundos) 

11/10/17 – (Quarta-feira) 

15h 

Cidade da Criança 

Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Bom 

(Fábrica das Maravilhas) 

12/10/17 – (Quinta-feira) 

9h às 18h 

Cidade da Criança 

Zumba Kids, Circo do Peteca, Brincarte, Jeniffer Cunha e Bisteca e Bochechinha 

12/10/17 – (Quinta-feira) 

16h às 18h 

Praia Shopping 

Sancho Pança (Tropa Trupe) 

Festival de Mágicas 

http://idearteproducoes.com.br/site/festin
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12/10 

15h as 16h 

Cidade da Criança 

Lançamento do livro “A Família Arco Iris” de Kinha Costa 

13/10/17 – (Sexta-feira) 

15h 

Sesc Cidade Alta 

Tic Tac (Tropa Trupe) 

14/10/17 – (Sábado) 

16h às 18h 

Praia Shopping 

Brincantos 

Baú do Pequeno Principe 

15/10/17 – (Domingo) 

16h às 18h 

Cidade da Criança 

A Turma do Tio Bruninho 

Circo Grock 

15/10 

15h as 16h 

Cidade da Criança 

Lançamento do livro “Vagalume” de Zé Martins 

16/10/17 – (Segunda-feira) 

15h 

Sesc Cidade Alta 

OS SALTIMBANCOS 

(Cia. Monicreques) 

17/10/17 – (Terça-feira) 

15h 

Sesc Cidade Alta 

O MUNDO MÁGICO DOS CONTOS DE FADAS 

(Cia. Monicreques) 

18/10/17 – (Quarta-feira) 

15h 

Sesc Cidade Alta 

PINÓQUIO DE VOLTA PRA CASA 

(Cia. Monicreques) 

19/10/17 – (Quinta-feira) 

15h 

Sesc Cidade Alta 

SITIO DO PICA PAU AMARELO 

(Cia. Monicreques) 

20/10/17 – (Sexta-feira) 

15h 

Sesc Cidade Alta 

AS PELEJAS DE BIRICO, MATEUS E CATIRINA 

(Cia. Monicreques) 
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21/10/17 – (Sábado) 

16h as 18h 

Praia Shopping 

Circo do Peteca 

Tistu: Que bicho é esse? 

22/10/17 – (Domingo) 

16h as 18h 

Cidade da Criança 

Mini Rock 

Contação de história com Bárbara Cristina 

22/10 – 

15h as 16h 

Cidade da Criança 

Lançamento do livro “Titina e a Fada dos Sonhos” de Júnior Dalberto 

23/10/17 – (Segunda-feira) 

15h 

Sesc Cidade Alta 

Titina e a Fada dos Sonhos 

(Espaço Vivo) 

24/10/17 – (Terça-feira) 

15h 

Sesc 

Cidade Alta 

ESTAÇÃO DOS CONTOS 

(Estação dos Contos) 

25/10/17 – (Quarta-feira) 

15h 

Sesc 

Cidade Alta 

1,2,3 Conto Outra Vez 

(Estação dos Contos) 

26/10/17 – (Quinta-feira) 

15h 

Sesc 

Cidade Alta 

Fluvio e o Mar 

(Atores à deriva) 

27/10/17 – (Sexta-feira) 

15h 

Sesc 

Cidade Alta 

Titina e a Fada dos Sonhos 

(Espaço Vivo) 
  

Foto: Brunno Martins 

 



 

SENAC 
VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA DATA: 02.10.17 
 

7ª Feira de Livros e Quadrinhos 

começa nesta quinta-feira (05) 

 
Com mais de  100 horas de atividades culturais gratuitas, entre palestras, debates, 

cordel, oficinas, lançamentos de livros, quadrinhos, games , sessões de autógrafos e 

apresentações culturais, começa nesta quinta-feira (05), a 7ª Feira de Livros e 

Quadrinhos de Natal. A edição deste ano vai acontecer no Complexo Cultural da 

UERN, na Zona Norte, e se estende até o domingo, dia 08. 

 

A FLIQ vai contar com a participação dos poetas Antonio Francisco e Manoel 

Cavalcante;  George Daniel, criador da página Signos Nordestinos – o 4º  maior perfil 

de humor, cultura e Nordeste do país, com mais de 1,7 milhão de seguidores no 

Facebook + Instagram; Mostra de Cinema com o  Coletivo Caboré Audiovisual; a 

parte de Quadrinhos com a curadoria de Milena Azevedo;  jornalista Glácia Marillac ; 

a Semana do Livro e da Biblioteca da UERN;  e ainda as equipes do Roboeduc e Toca 

do Aluno.   As atividades  da Feira serão realizadas durante todo o dia, envolvendo 

um público diverso e dinâmico.   

 

De acordo com o coordenador do evento, jornalista Osni Damásio, a “FLIQ se 

consolida como um dos principais eventos de Quadrinhos do Nordeste, atingindo, ao 

longo de sua realização, uma marca de mais de 15 mil visitantes, entre escolas 

públicas e privadas, universidades e a sociedade civil”. Tendo como principal objetivo 

estimular os quadrinhos, a leitura e a produção literária, a Feira  tem diversificado sua 

atuação na área cultural, registrando novas formas de potencializar a educação e a arte 

no Rio Grande do Norte.  

 

A FLIQ tem o patrocínio da Prefeitura de Natal-Lei Djalma Maranhão, Arena das 

Dunas, Senac-Fecomércio e Universidade Potiguar. Apoio da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte( UERN), Café Santa Clara, RoboEduc e Toca do Aluno. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/10/FLiQLogo.jpg


 

 
VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 02.10.17 
 

 
 



 

VEÍCULO: NOVO NOTÍCIAS ONLINE  DATA: 02.10.17 
 

Feira de Livros e Quadrinhos de Natal começa 

na quinta-feira na Zona Norte  

 
Feira de Livros e Quadrinhos de Natal 
Com mais de 100 horas de atividades culturais gratuitas, entre palestras, debates, cordel, 

oficinas, lançamentos de livros, quadrinhos, games , sessões de autógrafos e apresentações 

culturais, começa nesta quinta-feira, dia 05, a 7ª Feira de Livros e Quadrinhos de Natal. A 

edição deste ano vai acontecer no Complexo Cultural da UERN, na Zona Norte, e se 

estende até o domingo, dia 08. 

A FLIQ vai contar com a participação dos poetas Antonio Francisco e Manoel Cavalcante; 

George Daniel, criador da página Signos Nordestinos – o 4º maior perfil de humor, cultura 

e Nordeste do país, com mais de 1,7 milhão de seguidores no Facebook + Instagram; 

Mostra de Cinema com o Coletivo Caboré Audiovisual; a parte de Quadrinhos com a 

curadoria de Milena Azevedo; jornalista Glácia Marillac ; a Semana do Livro e da 

Biblioteca da UERN; e ainda as equipes do Roboeduc e Toca do Aluno. As atividades da 

Feira serão realizadas durante todo o dia, envolvendo um público diverso e dinâmico. 

De acordo com o coordenador do evento, jornalista Osni Damásio, a “FLIQ se consolida 

como um dos principais eventos de Quadrinhos do Nordeste, atingindo, ao longo de sua 

realização, uma marca de mais de 15 mil visitantes, entre escolas públicas e privadas, 

universidades e a sociedade civil”. Tendo como principal objetivo estimular os quadrinhos, 

a leitura e a produção literária, a Feira tem diversificado sua atuação na área cultural, 

registrando novas formas de potencializar a educação e a arte no Rio Grande do Norte. 

A FLIQ tem o patrocínio da Prefeitura de Natal-Lei Djalma Maranhão, Arena das Dunas, 

Senac-Fecomércio e Universidade Potiguar. Apoio da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte( UERN), Café Santa Clara, RoboEduc e Toca do Aluno. 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 04.10.17 EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 04.10.17 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 04.10.17 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 04.10.17 EDITORIA: JORNAL DE 
WM 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 04.10.17 EDITORIA: ECONOMIA 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 04.10.17 EDITORIA: ECONOMIA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL DATA: 04.10.17 EDITORIA: PODER 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL DATA: 04.10.17 EDITORIA: PODER 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 01.10.17 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 01.10.17 EDITORIA: GERAL 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 01.10.17 EDITORIA: ECONOMIA  
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 01.10.17 EDITORIA: ECONOMIA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 

 
 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 30.09.17 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 30.09.17 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 30.09.17 EDITORIA: ECONOMIA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 30.09.17 EDITORIA: GERAL 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 30.09.17 EDITORIA: GERAL 
 

 


