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VEÍCULO: SITE FIERN  DATA: 22.11.17 
 

Ministro do Trabalho e Emprego 
confirma presença no seminário 
“ Motores do Desenvolvimento do 
RN”  

 
  

O Diretor Primeiro Secretário da Federação das Indústrias 

do Estado do Rio Grande do Norte, Heyder Dantas, 

representando o presidente Amaro Sales de Araújo, 

participou da comitiva potiguar que esteve no Ministério do 

Trabalho e Emprego, em Brasília, para convidar o Ministro 

Ronaldo Nogueira, para participar do seminário “Motores do 

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte”. 

  

O ministro confirmou presença no evento (33ª edição), que 

será realizado dia 11 de dezembro, na Casa da Indústria, e  
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terá como tema “Reforma, Mercado e novas relações de 

Trabalho”. 

  

Participaram da visita os senadores José Agripino Maia e 

Garibaldi Alves Filho, os empresários Flávio Rocha, 

Denerval de Sá (representando a Fecomércio), e o diretor da 

Tribuna do Norte, Ricardo Alves. 

  

O “Motores do Desenvolvimento” é um projeto realizado em 

uma parceria da UFRN, jornal Tribuna do Norte, Sistema 

FIERN, Fecomércio e RG Salamanca Investments. Iniciado no 

ano de 2008, tem como objetivo colocar o setor público, a 

iniciativa privada e produtores de conhecimento do Brasil e 

Estado na mesma mesa para discutir desafios, tentar 

enxergar cenários futuros e apontar soluções criativas para 

os cenários de crise. 

  

O evento já teve a participação de economistas, 

consultores, ministros, ex-ministros, jornalistas, 

autoridades de várias áreas do conhecimento, governantes, 

parlamentares, lideranças empresariais e empreendedores de 

sucesso de todo Brasil. A última edição trouxe análises 

críticas sobre a crise hídrica porque passa o Rio Grande do 

Norte. 
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Ministro do Trabalho e Emprego 

confirma presença no seminário 

“Motores do Desenvolvimento do 

RN” 

 
O Diretor Primeiro Secretário da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 

do Norte, Heyder Dantas, representando o presidente Amaro Sales de Araújo, 

participou da comitiva potiguar que esteve no Ministério do Trabalho e Emprego, em 

Brasília, para convidar o Ministro Ronaldo Nogueira, para participar do seminário 

“Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte”. 

O ministro confirmou presença no evento (33ª edição), que será realizado dia 11 de 

dezembro, na Casa da Indústria, e terá como tema “Reforma, Mercado e novas 

relações de Trabalho”. 

Participaram da visita os senadores José Agripino Maia e Garibaldi Alves Filho, os 

empresários Flávio Rocha, Denerval de Sá (representando a Fecomércio), e o diretor 

da Tribuna do Norte, Ricardo Alves. 

O “Motores do Desenvolvimento” é um projeto realizado em uma parceria da UFRN, 

jornal Tribuna do Norte, Sistema FIERN, Fecomércio e RG Salamanca Investments. 

Iniciado no ano de 2008, tem como objetivo colocar o setor público, a iniciativa 

privada e produtores de conhecimento do Brasil e Estado na mesma mesa para 

discutir desafios, tentar enxergar cenários futuros e apontar soluções criativas para os 

cenários de crise. 

O evento já teve a participação de economistas, consultores, ministros, ex-ministros, 

jornalistas, autoridades de várias áreas do conhecimento, governantes, parlamentares, 

lideranças empresariais e empreendedores de sucesso de todo Brasil. A última edição 

trouxe análises críticas sobre a crise hídrica porque passa o Rio Grande do Norte. 

  

Fonte: FIERN 
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Motores do Desenvolvimento do RN: Ministro do 
Trabalho e Emprego confirma presença no 
seminário 

 

Imagem: Reprodução/FIERN 

O diretor primeiro secretário da Federação das Indústrias do Estado do RN (FIERN), 
Heyder Dantas, representando o presidente Amaro Sales de Araújo, participou da 
comitiva potiguar que esteve no Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília, para 
convidar o ministro Ronaldo Nogueira, para participar do seminário Motores do 
Desenvolvimento do Rio Grande do Norte. 

 
O ministro confirmou presença na 33ª edição do evento, que será realizado dia 11 de 
dezembro, uma segunda-feira, na Casa da Indústria, sede da Federação, em Natal, e 
terá como tema Reforma, Mercado e novas relações de Trabalho, destaca informação 
postada por intermédio do endereço virtual da FIERN. 

 
Participaram da visita os senadores José Agripino Maia e Garibaldi Alves Filho, os 
empresários Flávio Rocha, Denerval de Sá – representando a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do RN (FECOMÉRCIO/RN) –, e o diretor do jornal Tribuna 
do Norte, Ricardo Alves. 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-Nd0PrBpMKNM/WhXFfZvdkjI/AAAAAAADL0U/_jBaLbg0gpMv1e7ir9FaFsWMLZ6-9X9tQCLcBGAs/s1600/projeto.jpeg


 

VEÍCULO: REVISTA NEGÓCIOS  DATA: 22.11.17 
 

Ministro do Trabalho e Emprego confirma presença no seminário 
“Motores do Desenvolvimento do RN” 

 

O evento realizado dia 11 de dezembro, na Casa da Indústria, e terá como 
tema “Reforma, Mercado e novas relações de Trabalho” O Diretor Primeiro 
Secretário da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, 
Heyder Dantas, representando o presidente Amaro Sales de Araújo, 
participou da comitiva potiguar que esteve no Ministério do Trabalho e 
Emprego, em Brasília, para convidar o Ministro Ronaldo Nogueira, para 
participar do seminário “Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do 
Norte”.  
 
O ministro confirmou presença no evento (33ª edição), que será realizado dia 
11 de dezembro, na Casa da Indústria, e terá como tema “Reforma, Mercado 
e novas relações de Trabalho”. Participaram da visita os senadores José 
Agripino Maia e Garibaldi Alves Filho, os empresários Flávio Rocha, Denerval 
de Sá (representando a Fecomércio), e o diretor da Tribuna do Norte, Ricardo 
Alves.  
 
O “Motores do Desenvolvimento” é um projeto realizado em uma parceria da 
UFRN, jornal Tribuna do Norte, Sistema FIERN,Fecomércio e RG Salamanca 
Investments. Iniciado no ano de 2008, tem como objetivo colocar o setor  
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público, a iniciativa privada e produtores de conhecimento do Brasil e Estado 
na mesma mesa para discutir desafios, tentar enxergar cenários futuros e 
apontar soluções criativas para os cenários de crise. O evento já teve a 
participação de economistas, consultores, ministros, ex-ministros, jornalistas, 
autoridades de várias áreas do conhecimento, governantes, parlamentares, 
lideranças empresariais e empreendedores de sucesso de todo Brasil. A 
última edição trouxe análises críticas sobre a crise hídrica porque passa o Rio 
Grande do Norte. 
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Ministro do Trabalho estará no 

“Motores do Desenvolvimento 

do RN” 
O ministro confirmou presença no evento (33ª edição), que será realizado dia 11 de dezembro 

Por Redação 

 

 

O Diretor Primeiro Secretário da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, 

Heyder Dantas, representando o presidente Amaro Sales de Araújo, participou da comitiva 

potiguar que esteve no Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília, para convidar o Ministro 

Ronaldo Nogueira, para participar do seminário “Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do 

Norte”. 

O ministro confirmou presença no evento (33ª edição), que será realizado dia 11 de dezembro, na 

Casa da Indústria, e terá como tema “Reforma, Mercado e novas relações de Trabalho”. 

Participaram da visita os senadores José Agripino Maia e Garibaldi Alves Filho, os empresários 

Flávio Rocha, Denerval de Sá (representando a Fecomércio), e o diretor da Tribuna do Norte, 

Ricardo Alves. 
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O “Motores do Desenvolvimento” é um projeto realizado em uma parceria da UFRN, jornal 

Tribuna do Norte, Sistema FIERN, Fecomércio e RG Salamanca Investments. Iniciado no ano de 

2008, tem como objetivo colocar o setor público, a iniciativa privada e produtores de 

conhecimento do Brasil e Estado na mesma mesa para discutir desafios, tentar enxergar cenários 

futuros e apontar soluções criativas para os cenários de crise. 

O evento já teve a participação de economistas, consultores, ministros, ex-ministros, jornalistas, 

autoridades de várias áreas do conhecimento, governantes, parlamentares, lideranças empresariais 

e empreendedores de sucesso de todo Brasil. A última edição trouxe análises críticas sobre a crise 

hídrica porque passa o Rio Grande do Norte. 
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‘Escolas em Luta” e “No fim de 
Tudo” vencem 4ª Mostra de Cinema 
de Gostoso 

 

Matheus Sandfeld, Bruno Beauchamps, João Pedro Zappa e Eugênio Puppo, 
na cerimônia de premiação. Foto: Aline Arruda 

Depois de cinco dias de exibições na praia do Maceió, em São Miguel do 
Gostoso, o público escolheu seus filmes favoritos de 2017, edição que 
marcou o retorno da Mostra de Cinema daquele município do litoral Norte 
potiguar. A produção do natalense Victor Ciríaco (“No fim de tudo”) venceu na 
categoria Melhor Curta-Metragem e o documentário “Escolas em Luta”, de 
Rodrigo Marques, Eduardo Consonni e Tiago Tambelli, foi o mais votado na 
categoria Melhor Longa-Metragem. Os dois vencedores receberam o Troféu 
Câmara Cascudo de Cinema. 

O longa aborda movimento de resistência dos alunos de escolas públicas de 
São Paulo, depois de um decreto oficial determinando o fechamento de 94 
escolas e a realocação dos alunos. Já o curta vencedor foi produzido pelo 
coletivo Caboré Audiovisual, com roteiro de Víctor Ciríaco e Hélio Ronyvon e 
financiado através de edital Cine Natal 2014, da prefeitura de Natal. A 
produção traz no elenco o ator Silvero Pereira, conhecido pelo recente papel 
em A Força do Querer (novela da Globo), que na história potiguar 
protagoniza Josy, uma jovem trans vivendo na periferia de Nova Cruz, onde  

http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/2740
http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/2740
http://blog.tribunadonorte.com.br/blogdoviver/2740
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passa a cuidar de sua mãe doente. A relação do jovem com a mãe Laurinda 
é cheia de percalços, mas também tem momentos de cumplicidade e alegria. 

Muito prestigiado por pessoas de cinema, críticos, realizadores e produtores, 
a Mostra de Gostoso não possui júri oficial. É o público quem mais vibra e 
também elege aquelas produções que melhor se comunicaram. 

Além dos fois premiados, a organização do festival atribuiu outros prêmios 
especiais, um deles foi a Menção Honrosa ao longa “Gabriel e a Montanha”, 
de Fellipe Barbosa, pela expressiva votação popular (o segundo mais votado) 
e por ter gerado uma empatia na comunidade que acabou suscitandos 
debates. O troféu foi recebido pelo ator e protagonista João Pedro Zappa. 

Também mereceu uma menção o curta documental potiguar “Leningrado 
Linha 41″, de Dênia Cruz, que foi premiado pela Mistika, empresa de pós-
produção audiovisual. Essa premiação foi novidade no festival. As empresas 
de finalização de imagem e som Mistika e Input concederam um prêmio no 
valor de R$ 8 mil reais em forma de serviços de pós-produção para o filme 
potiguar. 

 

Equipe de No Fim de Tudo recebe prêmio de Melhor Curta-Metragem 

O documentário remonta a história da comunidade de Leningrado, localizada 
na periferia entre Planalto e Guarapes, nascida de uma ocupação num 
terreno público e, como o nome sugere, possui motivações políticas  
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alinhadas às reivindicações por uma moradia digna, acesso aos meios de 
transporte público (como indica o título do filme) e a busca ativa pela 
igualdade social. 

O encerramento da 4ª Mostra de Cinema de Gostoso contou ainda com a 
exibição de A Rotação da Terra, de Matheus Sundfeld, filme realizado na 
própria comunidade, e o longa Jonas e o Circo sem Lona, de Paulo Gomes. 

A 4ª Mostra de Cinema de Gostoso contou com o patrocínio da Lei de 
Incentivo a Cultura, BNDES, Grupo Banco Mundial, Governo do Rio Grande 
do Norte e Governo Cidadão; realização da Heco Produções, CDHEC, 
Ministério da Cultura – Governo Federal e apoio da Prefeitura Municipal de 
São Miguel do Gostoso, FECOMÉRCIO, Sebrae, SESC RN, IFRN, 
Cinemateca Potiguar, InterTV Cabugi, iNPUT, Mistika, Itograss, Cianet, e 
Pousada dos Ponteiros. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 22.11.17 

4ª Mostra de Cinema encerra 

com premiações e elogios do 

público e dos participantes 
Encerramento do evento cinematográfico aconteceu nessa terça-feira (21) 

Por Redação 

 

 

A noite desta terça-feira (22) foi de premiação e celebração no encerramento da 4ª Mostra de 

Cinema de Gostoso, em São Miguel do Gostoso, no litoral norte do Estado. Participantes e público 

elogiam a organização e legado deixado pela edição 2017. 

O prêmio de melhor curta-metragem foi para “No Fim de Tudo”, de Victor Ciriaco, e levou o 

troféu Luís da Câmara Cascudo da quarta edição da Mostra. O prêmio de melhor longa-metragem 

foi para Escolas em Luta, de Rodrigo Marques, Eduardo Consonni e Tiago Tambelli. O longa trata 

sobre a revolução de alunos em escolas públicas de São Paulo, depois de um decreto oficial 

determinando o fechamento de 94 escolas e a realocação dos alunos. 

Todos os anos, a Mostra de Gostoso concede uma Menção Honrosa a um filme com expressiva 

votação popular e que tenha gerado uma grande empatia na comunidade. Este ano, o troféu Luís 

da Câmara Cascudo de Menção Honrosa foi para o filme Gabriel e a Montanha. O ator 
protagonista João Pedro Zappa recebeu o troféu e elogiou bastante o evento. 
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Este ano, a Mostra trouxe uma novidade na premiação: as empresas de finalização de imagem e 

som Mistika e Input concederam um prêmio no valor de R$ 8 mil reais em forma de serviços de 

pós-produção para o filme potiguar Leningrado, Linha 41, da diretora Dênia Cruz, produzido pela 

Casu Filmes. 

Logo após a cerimônia de encerramento foram exibidos o curta A Rotação da Terra, de Matheus 

Sundfeld, e o longa Jonas e o Circo sem Lona, de Paulo Gomes. 

A escolha dos filmes premiados é feita pelo voto popular. Eugenio Puppo e Matheus Sundfeld, 

diretores da Mostra, convidaram a todos para a edição do ano que vem, certos de que a Mostra de 

Cinema de Gostoso é uma forma de valorizar  a cultura regional e local,  contribuindo com a 

formação de público e de novos talentos para o cinema brasileiro. 

A 4ª Mostra de Cinema de Gostoso contou com o patrocínio da Lei de Incentivo a Cultura, 

BNDES, Grupo Banco Mundial, Governo do Rio Grande do Norte e Governo Cidadão; realização 

da Heco Produções, CDHEC, Ministério da Cultura – Governo Federal e apoio da Prefeitura 

Municipal de São Miguel do Gostoso, FECOMÉRCIO, Sebrae, SESC RN, IFRN, Cinemateca 

Potiguar, InterTV Cabugi, iNPUT, Mistika, Itograss, Cianet, e Pousada dos Ponteiros. 
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Balé do Sesc celebra 30 anos com 

espetáculo inspirado n’O Quebra-Nozes 

 
Foto: Ebenézer Nóbrega 

A magia do Natal, 324 bailarinas e uma plateia lotada. Assim foi a apresentação de 

fim de ano das turmas de balé do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 

Norte (Sesc RN), realizada na noite da última terça-feira, 21 de novembro, no Teatro 

Riachuelo. O espetáculo Uma Festa de Natal foi adaptado d’O Quebra-Nozes, peça 

de balé clássica do compositor russo Tchaikovsky. Desta vez, a apresentação foi ainda 

mais especial, já que o balé da instituição integrante do Sistema Fecomércio está 

completando 30 anos de existência. 

As alunas de balé do Sesc, em idades que variam entre 4 e 17 anos, demonstraram que 

aprenderam muito bem o que foi repassado em sala de aula durante o ano pelas três 

professoras da instituição, Micheline Pereira, Rosimere Pereira e Verônica Félix. 

Mas, este ano, o desafio foi ainda maior, tanto pela inspiração em um clássico do balé 

mundial quanto pela celebração de 30 anos da modalidade cultural oferecida pela 

instituição. 

“O espetáculo Uma Festa de Natal tem grande dimensão artístico-social. Oportuniza 

o acesso à cultura, especialmente por se tratar de uma peça de balé baseada em um 

clássico, e promove a interação entre nossas bailarinas e as suas famílias. Para nós, é 

emocionante ver o produto de uma de nossas atividades tão bem trabalhado e com 

tanta qualidade”, ressaltou o diretor regional do Sesc, Nivaldo Pereira. 
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Para Iasmin da Cruz, 16, a apresentação foi ainda mais especial: ela foi escolhida para 

ser Clara, a protagonista. “Clara é muito sonhadora. Desde que iniciei no balé, sempre 

fui muito esforçada e sonhadora também. Clara combina comigo, acho que por isso 

fui escolhida. Estou muito feliz por isso.”, conta a bailarina, que começou a fazer balé 

no Sesc Zona Norte aos 7 anos de idade. “Considero o balé do Sesc um lugar muito 

acolhedor. Você se sente mesmo como em uma família. As salas são todas 

climatizadas, é muito aconchegante. Toda a equipe contribui para o bem estar de 

todos”, complementou Iasmin. 

 
Foto: Ebenézer Nóbrega 

Sobre o espetáculo 

Uma Festa de Natal é uma adaptação livre permeada por diversas simbologias 

natalinas, como o Papai Noel, o Menino Jesus em sua manjedoura e os três Reis 

Magos. Clara, na festa de Natal em sua casa, ganha do seu Tio, o Sr. Fritz, um boneco 

quebra-nozes, que depois se transforma em humano. A dupla então embarca em uma 

viagem mágica para conhecer o verdadeiro significado do Natal. 

O espetáculo será apresentado novamente dia 15 de dezembro, às 18h, no Sesc Zona 

Norte. O evento será aberto ao público e terá entrada gratuita. 
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Sobre o balé no Sesc 

As aulas de balé começaram no então Sesc Centro em 1987 com um número limitado 

de alunas. Hoje, dispõe de cerca de 340 vagas nas unidades Sesc Cidade Alta e Sesc 

Zona Norte, ambas em Natal. As aulas são voltadas a crianças a partir dos 4 anos de 

idade (baby class) e vão até o 5º ano, composto por jovens com até 17 anos. 

As vagas são sempre prioritárias para dependentes de comerciários, e os valores 

subsidiados das mensalidades variam conforme a categoria no cartão de associado 

Sesc. As matrículas 2018 para veteranos(as) acontecerão em janeiro e, para novatos 

(as), terão início em fevereiro. Para mais informações, basta ir à central de 

relacionamento das unidades ou entrar em contato pelos telefones (84) 3214-7350 

(Zona Norte) ou (84) 3133-0360 (Cidade Alta). 
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Balé do Sesc celebra 30 anos com 

espetáculo inspirado n’O Quebra-Nozes 

 

Apresentação de “Uma Festa de Natal” aconteceu na noite desta terça 

(21/11) e contou com 324 alunas de balé da instituição 

A magia do Natal, 324 bailarinas e uma plateia lotada. Assim foi a 

apresentação de fim de ano das turmas de balé do Serviço Social do 

Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), realizada na noite da 

última terça-feira, 21 de novembro, no Teatro Riachuelo. O 

espetáculo Uma Festa de Natal foi adaptado d’O Quebra-Nozes, peça 

de balé clássica do compositor russo Tchaikovsky. Desta vez, a 

apresentação foi ainda mais especial, já que o balé da instituição 

integrante do Sistema Fecomércio está completando 30 anos de 

existência.   

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Espet%C3%A1culo-bal%C3%A9-Sesc-2017.-Foto-Eben%C3%A9zer-N%C3%B3brega-2.png
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As alunas de balé do Sesc, em idades que variam entre 4 e 17 anos, 

demonstraram que aprenderam muito bem o que foi repassado em 

sala de aula durante o ano pelas três professoras da instituição, 

Micheline Pereira, Rosimere Pereira e Verônica Félix. Mas, este ano, o 

desafio foi ainda maior, tanto pela inspiração em um clássico do balé 

mundial quanto pela celebração de 30 anos da modalidade cultural 

oferecida pela instituição. 

“O espetáculo Uma Festa de Natal tem grande dimensão artístico-

social. Oportuniza o acesso à cultura, especialmente por se tratar de 

uma peça de balé baseada em um clássico, e promove a interação 

entre nossas bailarinas e as suas famílias. Para nós, é emocionante ver 

o produto de uma de nossas atividades tão bem trabalhado e com 

tanta qualidade”, ressaltou o diretor regional do Sesc, Nivaldo Pereira. 

Para Iasmin da Cruz, 16, a apresentação foi ainda mais especial: ela 

foi escolhida para ser Clara, a protagonista. “Clara é muito sonhadora. 

Desde que iniciei no balé, sempre fui muito esforçada e sonhadora 

também. Clara combina comigo, acho que por isso fui escolhida. Estou 

muito feliz por isso.”, conta a bailarina, que começou a fazer balé no 

Sesc Zona Norte aos 7 anos de idade. “Considero o balé do Sesc um 

lugar muito acolhedor. Você se sente mesmo como em uma família. As 

salas são todas climatizadas, é muito aconchegante. Toda a equipe 

contribui para o bem estar de todos”, complementou Iasmin. 

Sobre o espetáculo 

Uma Festa de Natal é uma adaptação livre permeada por diversas 

simbologias natalinas, como o Papai Noel, o Menino Jesus em sua 

manjedoura e os três Reis Magos. Clara, na festa de Natal em sua 

casa, ganha do seu Tio, o Sr. Fritz, um boneco quebra-nozes, que  
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depois se transforma em humano. A dupla então embarca em uma 

viagem mágica para conhecer o verdadeiro significado do Natal. 

O espetáculo será apresentado novamente dia 15 de dezembro, às 

18h, no Sesc Zona Norte. O evento será aberto ao público e terá 

entrada gratuita. 

Sobre o balé no Sesc 

As aulas de balé começaram no então Sesc Centro em 1987 com um 

número limitado de alunas. Hoje, dispõe de cerca de 340 vagas nas 

unidades Sesc Cidade Alta e Sesc Zona Norte, ambas em Natal. As 

aulas são voltadas a crianças a partir dos 4 anos de idade (baby class) 

e vão até o 5º ano, composto por jovens com até 17 anos. 

As vagas são sempre prioritárias para dependentes de comerciários, e 

os valores subsidiados das mensalidades variam conforme a categoria 

no cartão de associado Sesc. As matrículas 2018 para veteranos(as) 

acontecerão em janeiro e, para novatos (as), terão início em fevereiro. 

Para mais informações, basta ir à central de relacionamento das 

unidades ou entrar em contato pelos telefones (84) 3214-7350 (Zona 

Norte) ou (84) 3133-0360 (Cidade Alta).   

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 22.11.17 
 

Com estrutura e capacidade de 

atendimento duplicadas, Sesc Mossoró 

será reinaugurado no próximo dia 30 

 
Maior intervenção na estrutura desde a inauguração da unidade representou investimentos da 

ordem de R$ 30 milhões 

 

Maior unidade do Sistema Fecomércio em espaço físico no Estado, erguida na década 

de 1970 graças ao empenho do então presidente da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), empresário potiguar Jessé Freire, o Sesc Mossoró será 

reinaugurado no próximo dia 30 de novembro. Após pouco mais de dois anos de obra 

e um investimento total de cerca de R$ 30 milhões (incluindo equipamentos), a 

estrutura irá duplicar sua área construída e sua capacidade de atendimento, ganhando, 

entre outras coisas, uma nova Escola Sesc, Clínica Odontológica, Restaurante, 

Ginásio, Campo de Futebol e Parque Aquático. 

O espaço agora terá ações e atividades em todos os eixos desenvolvidos pelo Sesc: 

Cultura, Educação, Lazer, Saúde e Assistência, sendo a unidade mais completa do Rio 

Grande do Norte.  A área construída passou de 5 mil m2 para mais de 10 mil m2. 

Apenas durante as obras, que geraram 350 empregos diretos e indiretos, o 

funcionamento da unidade aconteceu normalmente sem perdas aos comerciários e 

seus dependentes. 
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“Mossoró terá uma unidade do Sesc elogiada em todo o país, com os espaços 

projetados para atender melhor o cidadão, climatizado, com equipamentos modernos.  

Foi um investimento viabilizado junto a CNC com bastante dificuldade, sobretudo em 

função dos momentos de dificuldade pelos quais passa a economia e o setor de 

Comércio e Serviços como um todo. Mas tenho certeza de que ele já está trazendo 

ótimos frutos e impactará muito positivamente no dia-dia dos mossoroenses”, afirma 

o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

Com a reforma e ampliação no novo Sesc Mossoró, a unidade tem um estacionamento 

e um bloco administrativo ampliados. Foi construída uma nova Central de 

Relacionamento, para atender o público interessado nos serviços oferecidos pelo 

Sistema. 

O restaurante passou por ampliação e climatização, e onde se oferecia até 800 

refeições dias, passam a ser ofertadas 1.600 refeições/dia, todas balanceadas e com 

preços subsidiados. 

Educação e sustentabilidade 

A nova unidade Sesc Mossoró também passa a contar com uma escola totalmente 

diferente, completa e climatizada. São 14 salas de aula, mini auditório, sala de arte e 

de multiuso, laboratório de informática e de ciências, biblioteca, lanchonete e 

refeitório, além das salas administrativas e a sala dos professores. 

Antes, a escola mantinha quatro turmas de Educação Infantil, 12 do Ensino 

Fundamental, atendendo mais de 400 alunos. Com a reforma e ampliação, serão 6 

turmas de Educação Infantil, 22 de Ensino Fundamental, atendendo quase 600 alunos. 

A Clínica Odontológica do Sesc passa a contar com mais um consultório para atender 

à população de Mossoró. São três salas individuais, onde os profissionais possuem os 

mais avançados equipamentos e produtos para atender os pacientes. 

A construção da nova unidade Sesc Mossoró foi concebida com o conceito alinhado à 

acessibilidade e sustentabilidade. Por isso a unidade ganhou um sistema de reuso 

pluvial, onde a água da chuva será utilizada para irrigação da área verde e do campo 

de futebol, por exemplo, energia solar para aquecimento de aguas, telhas 

termoacústicas e coleta seletiva de lixo. 
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Outro espaço modificado foi a guarita da escola, sendo uma independente, 

aumentando e melhorando a segurança dos alunos, pais e professores. A sala de 

cinema também foi reformada e hoje tem a capacidade para 50 pessoas. 

Esporte, Lazer e Cultura 

Piscinas, Salão de jogos, ginásios, são algumas das novidades do Sesc Mossoró para 

os amantes dos esportes, como também para os que vão aproveitar os espaços no final 

de semana. 

A unidade agora possui duas piscinas, uma semiolímpica e uma infantil, campos de 

futebol society, quadra de vôlei de areia, salão de jogos de tabuleiro e outras 

modalidades. O espaço conta também com uma nova academia, com aparelhos 

modernos e espaços para a prática da atividade física, como dança, bike indoor, e 

outras modalidades, e uma brinquedoteca. 

Foram construídos e reformados dois ginásios poliesportivos, que servirá de palco 

para apresentações artísticas nos diversos segmentos. A expectativa é que 1.500 

pessoas utilizem os espaços esportivos do Sesc Mossoró. 

Para o lazer, o Sesc Mossoró conta com oito churrasqueiras e lounges para aluguel, 

que serão informadas na Central de Relacionamento após a inauguração. 

O Sesc Mossoró irá agregar, ainda, o Sesc Cidadão Mossoró, projeto criado para 

proporcionar atividade como reforço escolar, práticas esportivas e recreativas, aulas 

de música e de capoeira, na zona periférica de Mossoró. 

Agora, as crianças e adolescentes atendidos no Sesc Cidadão Mossoró irão contar 

com uma estrutura ainda maior e mais completa na nova unidade, com outras 

atividades. 

O Sesc Mossoró também tem salas de cursos, que serão abertas para a realização dos 

mesmo durante todo o ano. 

Programação domingo 

Para marcar a reinauguração da unidade, o Sesc preparou uma programação diferente 

para o primeiro domingo do mês, dia 3 de dezembro. Haverá contação de histórias,  
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pintura no rosto, show de mágica, além do espetáculo infantil “O Mundo dos Cubos e 

de sessões infantis no CineSesc. 

O espaço esportivo e de lazer será destinado a torneios nos campos de futebol e no 

ginásio, recreação aquática. Tudo acontecerá das 9h às 15h, encerrando com o show 

musical. 

Neste primeiro domingo, o acesso será gratuito para os interessados. Nos domingos 

seguinte, o associado Sesc tem acesso livre, com a apresentação da carteira Sesc, e os 

visitantes pagam uma taxa de R$ 10. 
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Com capacidade de atendimento 

duplicada, Sesc Mossoró será 

reinaugurado dia 30 

Espaço agora terá ações e atividades em todos os eixos desenvolvidos pelo 

Sesc: Cultura, Educação, Lazer, Saúde e Assistência, sendo a unidade mais 

completa do RN 

Divulgação/FECOMÉRCIO RN 
Redação 

Maior unidade do Sistema Fecomércio em espaço físico no Estado, erguida na 
década de 1970 graças ao empenho do então presidente da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), empresário potiguar Jessé Freire, o Sesc 
Mossoró será reinaugurado no próximo dia 30 de novembro. Após pouco mais 
de dois anos de obra e um investimento total de cerca de R$ 30 milhões 
(incluindo equipamentos), a estrutura irá duplicar sua área construída e sua 
capacidade de atendimento, ganhando, entre outras coisas, uma nova Escola 
Sesc, Clínica Odontológica, Restaurante, Ginásio, Campo de Futebol e Parque 
Aquático. 

O espaço agora terá ações e atividades em todos os eixos desenvolvidos pelo 
Sesc: Cultura, Educação, Lazer, Saúde e Assistência, sendo a unidade mais 
completa do Rio Grande do Norte. A área construída passou de 5 mil m2 para 
mais de 10 mil m2. Apenas durante as obras, que geraram 350 empregos 
diretos e indiretos, o funcionamento da unidade aconteceu normalmente sem 
perdas aos comerciários e seus dependentes. 
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“Mossoró terá uma unidade do Sesc elogiada em todo o país, com os espaços 
projetados para atender melhor o cidadão, climatizado, com equipamentos 
modernos. Foi um investimento viabilizado junto a CNC com bastante 
dificuldade, sobretudo em função dos momentos de dificuldade pelos quais 
passa a economia e o setor de Comércio e Serviços como um todo. Mas tenho 
certeza de que ele já está trazendo ótimos frutos e impactará muito 
positivamente no dia-dia dos mossoroenses”, afirma o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

Com a reforma e ampliação no novo Sesc Mossoró, a unidade tem um 
estacionamento e um bloco administrativo ampliados. Foi construída uma 
nova Central de Relacionamento, para atender o público interessado nos 
serviços oferecidos pelo Sistema. 

O restaurante passou por ampliação e climatização, e onde se oferecia até 800 
refeições dias, passam a ser ofertadas 1.600 refeições/dia, todas balanceadas e 
com preços subsidiados. 

Educação e sustentabilidade 

A nova unidade Sesc Mossoró também passa a contar com uma escola 
totalmente diferente, completa e climatizada. São 14 salas de aula, mini 
auditório, sala de arte e de multiuso, laboratório de informática e de ciências, 
biblioteca, lanchonete e refeitório, além das salas administrativas e a sala dos 
professores. 

Antes, a escola mantinha quatro turmas de Educação Infantil, 12 do Ensino 
Fundamental, atendendo mais de 400 alunos. Com a reforma e ampliação, 
serão 6 turmas de Educação Infantil, 22 de Ensino Fundamental, atendendo 
quase 600 alunos. 

A Clínica Odontológica do Sesc passa a contar com mais um consultório para 
atender à população de Mossoró. São três salas individuais, onde os 
profissionais possuem os mais avançados equipamentos e produtos para 
atender os pacientes. 

A construção da nova unidade Sesc Mossoró foi concebida com o conceito 
alinhado à acessibilidade e sustentabilidade. Por isso a unidade ganhou um 
sistema de reuso pluvial, onde a água da chuva será utilizada para irrigação da 
área verde e do campo de futebol, por exemplo, energia solar para 
aquecimento de aguas, telhas termoacústicas e coleta seletiva de lixo. 

Outro espaço modificado foi a guarita da escola, sendo uma independente, 
aumentando e melhorando a segurança dos alunos, pais e professores. A sala 
de cinema também foi reformada e hoje tem a capacidade para 50 pessoas. 

Esporte, Lazer e Cultura 

Piscinas, Salão de jogos, ginásios, são algumas das novidades do Sesc Mossoró 
para os amantes dos esportes, como também para os que vão aproveitar os 
espaços no final de semana. 
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A unidade agora possui duas piscinas, uma semiolímpica e uma infantil, 
campos de futebol society, quadra de vôlei de areia, salão de jogos de tabuleiro 
e outras modalidades. O espaço conta também com uma nova academia, com 
aparelhos modernos e espaços para a prática da atividade física, como dança, 
bike indoor, e outras modalidades, e uma brinquedoteca. 

Foram construídos e reformados dois ginásios poliesportivos, que servirá de 
palco para apresentações artísticas nos diversos segmentos. A expectativa é 
que 1.500 pessoas utilizem os espaços esportivos do Sesc Mossoró. 

Para o lazer, o Sesc Mossoró conta com oito churrasqueiras e lounges para 
aluguel, que serão informadas na Central de Relacionamento após a 
inauguração. 

O Sesc Mossoró irá agregar, ainda, o Sesc Cidadão Mossoró, projeto criado 
para proporcionar atividade como reforço escolar, práticas esportivas e 
recreativas, aulas de música e de capoeira, na zona periférica de Mossoró. 

Agora, as crianças e adolescentes atendidos no Sesc Cidadão Mossoró irão 
contar com uma estrutura ainda maior e mais completa na nova unidade, com 
outras atividades. 

O Sesc Mossoró também tem salas de cursos, que serão abertas para a 
realização dos mesmo durante todo o ano. 

Programação domingo 

Para marcar a reinauguração da unidade, o Sesc preparou uma programação 
diferente para o primeiro domingo do mês, dia 3 de dezembro. Haverá 
contação de histórias, pintura no rosto, show de mágica, além do espetáculo 
infantil “O Mundo dos Cubos e de sessões infantis no CineSesc. 

O espaço esportivo e de lazer será destinado a torneios nos campos de futebol 
e no ginásio, recreação aquática. Tudo acontecerá das 9h às 15h, encerrando 
com o show musical. 

Neste primeiro domingo, o acesso será gratuito para os interessados. Nos 
domingos seguinte, o associado Sesc tem acesso livre, com a apresentação da 
carteira Sesc, e os visitantes pagam uma taxa de R$ 10. 
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Sesc Mossoró será 

reinaugurado no próximo dia 30 
Após pouco mais de dois anos de obra e um investimento total de cerca de R$ 30 milhões 

Por Redação 

 

 

Maior unidade do Sistema Fecomércio em espaço físico no Estado, erguida na década de 1970 

graças ao empenho do então presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 

empresário potiguar Jessé Freire, o Sesc Mossoró será reinaugurado no próximo dia 30 de 

novembro. Após pouco mais de dois anos de obra e um investimento total de cerca de R$ 30 

milhões (incluindo equipamentos), a estrutura irá duplicar sua área construída e sua capacidade de 

atendimento, ganhando, entre outras coisas, uma nova Escola Sesc, Clínica Odontológica, 

Restaurante, Ginásio, Campo de Futebol e Parque Aquático. 

O espaço agora terá ações e atividades em todos os eixos desenvolvidos pelo Sesc: Cultura, 

Educação, Lazer, Saúde e Assistência, sendo a unidade mais completa do Rio Grande do Norte.  A 

área construída passou de 5 mil m2 para mais de 10 mil m2. Apenas durante as obras, que geraram 

350 empregos diretos e indiretos, o funcionamento da unidade aconteceu normalmente sem perdas 

aos comerciários e seus dependentes. 

 “Mossoró terá uma unidade do Sesc elogiada em todo o país, com os espaços projetados para 

atender melhor o cidadão, climatizado, com equipamentos modernos. Foi um investimento 

viabilizado junto a CNC com bastante dificuldade, sobretudo em função dos momentos de 

dificuldade pelos quais passa a economia e o setor de Comércio e Serviços como um todo. Mas 

tenho certeza de que ele já está trazendo ótimos frutos e impactará muito positivamente no dia-dia 

dos mossoroenses”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
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Com a reforma e ampliação no novo Sesc Mossoró, a unidade tem um estacionamento e um bloco 

administrativo ampliados. Foi construída uma nova Central de Relacionamento, para atender o 

público interessado nos serviços oferecidos pelo Sistema. 

 O restaurante passou por ampliação e climatização, e onde se oferecia até 800 refeições dias, 

passam a ser ofertadas 1.600 refeições/dia, todas balanceadas e com preços subsidiados. 

 Educação e sustentabilidade 

 A nova unidade Sesc Mossoró também passa a contar com uma escola totalmente diferente, 

completa e climatizada. São 14 salas de aula, mini auditório, sala de arte e de multiuso, laboratório 

de informática e de ciências, biblioteca, lanchonete e refeitório, além das salas administrativas e a 

sala dos professores. 

 Antes, a escola mantinha quatro turmas de Educação Infantil, 12 do Ensino Fundamental, 

atendendo mais de 400 alunos. Com a reforma e ampliação, serão 6 turmas de Educação Infantil, 

22 de Ensino Fundamental, atendendo quase 600 alunos. 

 A Clínica Odontológica do Sesc passa a contar com mais um consultório para atender à 

população de Mossoró. São três salas individuais, onde os profissionais possuem os mais 

avançados equipamentos e produtos para atender os pacientes. 

 A construção da nova unidade Sesc Mossoró foi concebida com o conceito alinhado à 

acessibilidade e sustentabilidade. Por isso a unidade ganhou um sistema de reuso pluvial, onde a 

água da chuva será utilizada para irrigação da área verde e do campo de futebol, por exemplo, 

energia solar para aquecimento de aguas, telhas termoacústicas e coleta seletiva de lixo. 

 Outro espaço modificado foi a guarita da escola, sendo uma independente, aumentando e 

melhorando a segurança dos alunos, pais e professores. A sala de cinema também foi reformada e 

hoje tem a capacidade para 50 pessoas. 

 Esporte, Lazer e Cultura 

Piscinas, Salão de jogos, ginásios, são algumas das novidades do Sesc Mossoró para os amantes 

dos esportes, como também para os que vão aproveitar os espaços no final de semana. 

 A unidade agora possui duas piscinas, uma semiolímpica e uma infantil, campos de futebol 

society, quadra de vôlei de areia, salão de jogos de tabuleiro e outras modalidades. O espaço conta 

também com uma nova academia, com aparelhos modernos e espaços para a prática da atividade 

física, como dança, bike indoor, e outras modalidades, e uma brinquedoteca. 

Foram construídos e reformados dois ginásios poliesportivos, que servirá de palco para 

apresentações artísticas nos diversos segmentos. A expectativa é que 1.500 pessoas utilizem os 

espaços esportivos do Sesc Mossoró. 

 Para o lazer, o Sesc Mossoró conta com oito churrasqueiras e lounges para aluguel, que serão 

informadas na Central de Relacionamento após a inauguração. 

 O Sesc Mossoró irá agregar, ainda, o Sesc Cidadão Mossoró, projeto criado para proporcionar 

atividade como reforço escolar, práticas esportivas e recreativas, aulas de música e de capoeira, na 

zona periférica de Mossoró. 

Agora, as crianças e adolescentes atendidos no Sesc Cidadão Mossoró irão contar com uma 

estrutura ainda maior e mais completa na nova unidade, com outras atividades. 

O Sesc Mossoró também tem salas de cursos, que serão abertas para a realização dos mesmo 

durante todo o ano. 
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Programação domingo 
Para marcar a reinauguração da unidade, o Sesc preparou uma programação diferente para o 

primeiro domingo do mês, dia 3 de dezembro. Haverá contação de histórias, pintura no rosto, 

show de mágica, além do espetáculo infantil “O Mundo dos Cubos e de sessões infantis no 

CineSesc. 

O espaço esportivo e de lazer será destinado a torneios nos campos de futebol e no ginásio, 

recreação aquática. Tudo acontecerá das 9h às 15h, encerrando com o show musical. 

Neste primeiro domingo, o acesso será gratuito para os interessados. Nos domingos seguinte, o 

associado Sesc tem acesso livre, com a apresentação da carteira Sesc, e os visitantes pagam uma 

taxa de R$ 10. 
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V Fest Frango terá mais uma vez 

concursos da “Galinha mais Glamourosa” e 

“O Maior Comedor de Frango”; inscrições 

já estão abertas 
A programação da V Feira de Avicultura do Trairi (Fest Frango) conta com várias atrações 

durante os três dias de evento, duas delas, são os divertidos concursos da “Galinha mais 

Glamourosa” e “O Maior Comedor de Frango”, ambos acontecem no primeiro dia da feira (30 

de novembro). 

As inscrições para os concursos já estão abertas e podem ser feitas na sede da secretaria 

municipal de Cultura (Teatro Candinha Bezerra), das 08h às 12 e das 14h às 17h, de forma 

gratuita. Os melhores colocados nos concursos receberão prêmios. 

O V Festa Frango acontece durante três dias (30 de novembro, 01 e 02 de dezembro). O 

evento é realizado pela Prefeitura de Santa Cruz com o patrocínio do Governo do Estado, por 

meio da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) e as parcerias com Sebrae/RN, 

Guaraves Alimentos, Abrasel, SESI, Fiern e Sesc. 

 

Foto: André Fotos 

 
 

http://santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/104-turismo/1970-v-festa-frango-tera-mais-uma-vez-concursos-da-galinha-mais-glamourosa-e-o-maior-comedor-de-frango-inscricoes-ja-estao-abertas
http://santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/104-turismo/1970-v-festa-frango-tera-mais-uma-vez-concursos-da-galinha-mais-glamourosa-e-o-maior-comedor-de-frango-inscricoes-ja-estao-abertas
http://santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/104-turismo/1970-v-festa-frango-tera-mais-uma-vez-concursos-da-galinha-mais-glamourosa-e-o-maior-comedor-de-frango-inscricoes-ja-estao-abertas
http://santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/104-turismo/1970-v-festa-frango-tera-mais-uma-vez-concursos-da-galinha-mais-glamourosa-e-o-maior-comedor-de-frango-inscricoes-ja-estao-abertas
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V Fest Frango terá mais uma vez concursos da “Galinha mais 
Glamourosa” e “O Maior Comedor de Frango”; inscrições já estão 
abertas 
 
A programação da V Feira de Avicultura do Trairi (Fest Frango) conta com várias atrações 
durante os três dias de evento, duas delas, são os divertidos concursos da “Galinha mais 
Glamourosa” e “O Maior Comedor de Frango”, ambos acontecem no primeiro dia da feira (30 
de novembro). 
 
As inscrições para os concursos já estão abertas e podem ser feitas na sede da secretaria 
municipal de Cultura (Teatro Candinha Bezerra), das 08h às 12 e das 14h às 17h, de forma 
gratuita. Os melhores colocados nos concursos receberão prêmios. 
 
O V Festa Frango acontece durante três dias (30 de novembro, 01 e 02 de dezembro). O 
evento é realizado pela Prefeitura de Santa Cruz com o patrocínio do Governo do Estado, 
por meio da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) e as parcerias com 
Sebrae/RN, Guaraves Alimentos, Abrasel, SESI, Fiern e Sesc. 
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Primeira edição do Festival Roda de 
Boteco Natal começa dia 24 de 

novembro 

Festival vai reunir 30 bares e botecos, que concorrerão às categorias Melhor 

Bar e Melhor Atendimento 

Faltam 3 dias para os botequeiros de Natal se reunirem e experimentarem os 

melhores petiscos da região. Começa na sexta-feira (24), a 1ª edição do 

Roda de Boteco. A competição, que vai até o dia 16 de dezembro, promete 

movimentar a cidade, estimulando a gastronomia de boteco e o resgate da 

boemia. A partir do voto do público, o concurso vai eleger o Melhor Bar/ 

Boteco e o Melhor Atendimento. 

  

Para participar, é preciso consumir o petisco elaborado por cada 

estabelecimento, especialmente para o evento, e solicitar a cédula de 

votação. Ao todo, são 30 estabelecimentos inscritos, com petiscos no valor de 

R$ 24,90 para todos e com um detalhe: A primeira cerveja vem grátis. 

 

Este ano o Festival completou 13 anos de sucesso onde foi criado, na cidades 

de Vitória (ES). O Festival acontece também em Colatina (ES), Recife (PE), 

Caruaru (PE), Brasília (DF) e Feira de Santana (BA). O evento pretende 

também aumentar o movimento nos bares e botecos de Natal ao longo do 

período de disputa. Na capital capixaba, onde o Roda de Boteco está em sua 

décima terceira edição, um aumento de 60% na movimentação dos bares 

participantes foi registrado este ano, segundo dados do Sebrae do Espírito 

Santo. 
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Premiação 

Como em todas as edições, durante o Festival, os clientes serão os jurados. 

Após provar os petiscos criados exclusivamente por cada participante, o 

público deverá atribuir notas e eleger a melhor iguaria, considerando critérios 

como sabor e criatividade na elaboração do tira-gosto, qualidade do 

atendimento, o serviço de bebidas e a higiene do local. 

  

Para estimular e valorizar o bom serviço, o Roda de Boteco vai oferecer 

premiações que serão entregues em um evento de encerramento, que 

acontece no dia 18 de dezembro. Durante a solenidade, os vencedores dos 

primeiros, segundos e terceiros lugares nas categorias Melhor Bar/ Boteco 

ganham troféus. Na categoria Melhor Atendimento, os garçons concorrem a 

prêmios de R$1 mil para o primeiro lugar, R$ 750 para o segundo e R$ 500 

para o terceiro colocado, além de troféus. 

O Festival é realizado pela Ecos Eventos com patrocínio da Cerveja 

DEVASSA e apoio do SENAC – FECOMÉRCIO, SEBRAE. A apuração dos 

votos fica a cargo da Merccato Inteligência Competitiva. 

  

A lista de bares e botecos concorrentes, com os petiscos inscritos pode ser 

conferida no site www.rodadeboteco.com.br 

 
A lista de bares e botecos concorrentes, com os petiscos inscritos pode ser 
conferida no link abaixo: 
http://cristinalira.com/primeira-edicao-do-festival-roda-de-boteco-natal-comeca-
dia-24-de-novembro/ 
 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rodadeboteco.com.br%2F&data=02%7C01%7Clira_cris%40hotmail.com%7Ca1433504450649ea1f9808d531ae033c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636469546086569681&sdata=uTzvpopVX%2F4O%2BAeyCO4NPUkqjKZdckinELUz%2BVyGl5k%3D&reserved=0


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR/TURISMO NO AR  DATA: 22.11.17 
 

Festival Roda de Boteco Natal começa 

nesta sexta-feira/24 
Faltam 2 dias para os botequeiros de Natal se reunirem e experimentarem os melhores petiscos da 

região. Começa na sexta-feira (24), a 1ª edição do Roda de Boteco. A competição, que vai até o 

dia 16 de dezembro, promete movimentar a cidade, estimulando a gastronomia de boteco e o 

resgate da boemia. A partir do voto do público, o concurso vai eleger o Melhor Bar/ Boteco e o 

Melhor Atendimento. 

 

Crédito. Divulgação. 

Para participar, é preciso consumir o petisco elaborado por cada estabelecimento, especialmente 

para o evento, e solicitar a cédula de votação. Ao todo, são 30 estabelecimentos inscritos, com 

petiscos no valor de R$ 24,90 para todos e com um detalhe: A primeira cerveja vem grátis. 
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Crédito. Divulgação. 

Este ano o Festival completou 13 anos de sucesso onde foi criado, na cidades de Vitória (ES). O 

Festival acontece também em Colatina (ES), Recife (PE), Caruaru (PE), Brasília (DF) e Feira de 

Santana (BA). O evento pretende também aumentar o movimento nos bares e botecos de Natal ao 

longo do período de disputa. Na capital capixaba, onde o Roda de Boteco está em sua décima 

terceira edição, um aumento de 60% na movimentação dos bares participantes foi registrado este 

ano, segundo dados do Sebrae do Espírito Santo. 

Premiação 

Como em todas as edições, durante o Festival, os clientes serão os jurados. Após provar os 

petiscos criados exclusivamente por cada participante, o público deverá atribuir notas e eleger a 

melhor iguaria, considerando critérios como sabor e criatividade na elaboração do tira-gosto, 

qualidade do atendimento, o serviço de bebidas e a higiene do local. 
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Crédito. Divulgação. 

Para estimular e valorizar o bom serviço, o Roda de Boteco vai oferecer premiações que serão 

entregues em um evento de encerramento, que acontece no dia 18 de dezembro. Durante a 

solenidade, os vencedores dos primeiros, segundos e terceiros lugares nas categorias Melhor Bar/ 

Boteco ganham troféus. Na categoria Melhor Atendimento, os garçons concorrem a prêmios de 

R$1 mil para o primeiro lugar, R$ 750 para o segundo e R$ 500 para o terceiro colocado, além de 

troféus. 
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Crédito. Divulgação. 

O Festival é realizado pela Ecos Eventos com patrocínio da Cerveja DEVASSA e apoio do 

SENAC – FECOMÉRCIO, SEBRAE. A apuração dos votos fica a cargo da Merccato Inteligência 

Competitiva. 

A lista de bares e botecos concorrentes, com os petiscos inscritos pode ser conferida no site 

www.rodadeboteco.com.br. 

 
 
A lista de bares e botecos concorrentes, com os petiscos inscritos pode ser 
conferida no link abaixo: 
http://portalnoar.com.br/turismonoar/2017/11/22/festival-roda-de-boteco-natal-
comeca-nesta-sexta-feira24/ 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 22.11.17 

Primeira edição do Festival 

Roda de Boteco Natal começa 

sexta 
Festival vai reunir 30 bares e botecos, que concorrerão às categorias Melhor Bar e Melhor 

Atendimento 

Por Redação 

 

PRATO DO MPB BAR, UM DOS PARTICIPANTES 
 

Faltam três dias para os botequeiros de Natal se reunirem e experimentarem os melhores petiscos 

da região. Começa na sexta-feira (24), a 1ª edição do Roda de Boteco. A competição, que vai até o 

dia 16 de dezembro, promete movimentar a cidade, estimulando a gastronomia de boteco e o 

resgate da boemia. A partir do voto do público, o concurso vai eleger o Melhor Bar/ Boteco e o 

Melhor Atendimento. 

Para participar, é preciso consumir o petisco elaborado por cada estabelecimento, especialmente 

para o evento, e solicitar a cédula de votação. Ao todo, são 30 estabelecimentos inscritos, com 

petiscos no valor de R$ 24,90 para todos e com um detalhe: A primeira cerveja vem grátis. 

Este ano o Festival completou 13 anos de sucesso onde foi criado, na cidades de Vitória (ES). O 

Festival acontece também em Colatina (ES), Recife (PE), Caruaru (PE), Brasília (DF) e Feira de 

Santana (BA). O evento pretende também aumentar o movimento nos bares e botecos de Natal ao  
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longo do período de disputa. Na capital capixaba, onde o Roda de Boteco está em sua décima 

terceira edição, um aumento de 60% na movimentação dos bares participantes foi registrado este 

ano, segundo dados do Sebrae do Espírito Santo. 

Premiação 
Como em todas as edições, durante o Festival, os clientes serão os jurados. Após provar os 

petiscos criados exclusivamente por cada participante, o público deverá atribuir notas e eleger a 

melhor iguaria, considerando critérios como sabor e criatividade na elaboração do tira-gosto, 

qualidade do atendimento, o serviço de bebidas e a higiene do local. 

Para estimular e valorizar o bom serviço, o Roda de Boteco vai oferecer premiações que serão 

entregues em um evento de encerramento, que acontece no dia 18 de dezembro. Durante a 

solenidade, os vencedores dos primeiros, segundos e terceiros lugares nas categorias Melhor Bar/ 

Boteco ganham troféus. Na categoria Melhor Atendimento, os garçons concorrem a prêmios de 

R$1 mil para o primeiro lugar, R$ 750 para o segundo e R$ 500 para o terceiro colocado, além de 

troféus. 

O Festival é realizado pela Ecos Eventos com patrocínio da Cerveja DEVASSA e apoio do 

SENAC – FECOMÉRCIO, SEBRAE. A apuração dos votos fica a cargo da Merccato Inteligência 

Competitiva. 

 
 
A lista de bares e botecos concorrentes, com os petiscos inscritos pode ser 
conferida no link abaixo: 
http://portalnoar.com.br/primeira-edicao-do-festival-roda-de-boteco-natal-comeca-
sexta/ 
 



 

VEÍCULO: BLOG RAIMUNDINHO DUARTE  DATA: 22.11.17 
 

Primeira edição do Festival Roda de 
Boteco Natal começa dia 24 de 
novembro 
Festival vai reunir 30 bares e botecos, que concorrerão às categorias Melhor Bar e Melhor 
Atendimento 
 
Natal, 17 de novembro de 2017 - Faltam 3 dias para os botequeiros de Natal se reunirem e 
experimentarem os melhores petiscos da região. Começa na sexta-feira (24), a 1ª edição do 
Roda de Boteco. A competição, que vai até o dia 16 de dezembro, promete movimentar a 
cidade, estimulando a gastronomia de boteco e o resgate da boemia. A partir do voto do 
público, o concurso vai eleger o Melhor Bar/ Boteco e o Melhor Atendimento. 
 
Para participar, é preciso consumir o petisco elaborado por cada estabelecimento, 
especialmente para o evento, e solicitar a cédula de votação. Ao todo, são 30 
estabelecimentos inscritos, com petiscos no valor de R$ 24,90 para todos e com um detalhe: 
A primeira cerveja vem grátis. 
 
Este ano o Festival completou 13 anos de sucesso onde foi criado, na cidades de Vitória 
(ES). O Festival acontece também em Colatina (ES), Recife (PE), Caruaru (PE), Brasília (DF) 
e Feira de Santana (BA). O evento pretende também aumentar o movimento nos bares e 
botecos de Natal ao longo do período de disputa. Na capital capixaba, onde o Roda de 
Boteco está em sua décima terceira edição, um aumento de 60% na movimentação dos 
bares participantes foi registrado este ano, segundo dados do Sebrae do Espírito Santo. 
 
Premiação 
Como em todas as edições, durante o Festival, os clientes serão os jurados. Após provar os 
petiscos criados exclusivamente por cada participante, o público deverá atribuir notas e 
eleger a melhor iguaria, considerando critérios como sabor e criatividade na elaboração do 
tira-gosto, qualidade do atendimento, o serviço de bebidas e a higiene do local. 
 
Para estimular e valorizar o bom serviço, o Roda de Boteco vai oferecer premiações que 
serão entregues em um evento de encerramento, que acontece no dia 18 de dezembro. 
Durante a solenidade, os vencedores dos primeiros, segundos e terceiros lugares nas 
categorias Melhor Bar/ Boteco ganham troféus. Na categoria Melhor Atendimento, os 
garçons concorrem a prêmios de R$1 mil para o primeiro lugar, R$ 750 para o segundo e R$ 
500 para o terceiro colocado, além de troféus. 
 
O Festival é realizado pela Ecos Eventos com patrocínio da Cerveja DEVASSA e apoio do 
SENAC - FECOMÉRCIO, SEBRAE. A apuração dos votos fica a cargo da Merccato 
Inteligência Competitiva. 
 
A lista de bares e botecos concorrentes, com os petiscos inscritos pode ser conferida no site 
www.rodadeboteco.com.br. 
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Amarelinho Bar 

 

Explosão de Sabores 

- Filé acebolado ao molho barbecue. Acompanhado de batatas fritas e vulcões de cheddar e 
Catupiry 
Av. Senhor do Bonfim, 2825 A, Potengi 
(84) 98822-8785 
3ª a domingo das 16h30 à 1h 
Bar do Pedrinho 

 

Filé suíno 

- Filé suíno com baião de dois e dadinhos de tapioca 
Rua Vigário Bartolomeu, 540 - Cidade Alta 
(84) 98765-8423 
2ª a 6ª das 8h às 20h; Sábado das 08h às 14h 

https://4.bp.blogspot.com/-eVbAuN4QPeI/WhWRyoxPeeI/AAAAAAABj6A/OlJIWnxYXZEtvsb7xteYpdcA2upFVOSUgCLcBGAs/s1600/Amarelinho%2BBar%2B-%2BExplos%25C3%25A3o%2Bde%2BSabores%2B-%2B1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-V0PwX1jgyEc/WhWSEvBARgI/AAAAAAABj6E/aNrA_O8jtA0VCDNSBBT23fRr3YJjqj31gCLcBGAs/s1600/Bar%2Bdo%2BPedrinho%2B-%2BFil%25C3%25A9%2BSu%25C3%25ADno%2B-%2B1.jpg
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Bardallo´s Comida e Arte 

 

Bife Trinchado 

- Carne bovina frita, adicionada de molho shoyu, aromatizada em pimentões verde e 
amarelo, cebola e manjericão. Acompanha pão francês 
Rua Gonçalves Lêdo, 678 - Cidade Alta 
(84) 3211-8589 
3ª a sábado das 17h à 0h 

 
 
A lista de bares e botecos concorrentes, com os petiscos inscritos pode ser 
conferida no link abaixo: 
http://www.raimundinhoduarte.com/2017/11/primeira-edicao-do-festival-roda-
de.html 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-ukE52-ipl9U/WhWSYhwSH_I/AAAAAAABj6M/O81ysswv5yAnSwgKwgJ_33UegH7p5V6JACLcBGAs/s1600/Bardallo%252527s%2BComida%2Be%2BArte%2B-%2BBife%2BTrinchado%2B-%2B1.jpg
http://www.raimundinhoduarte.com/2017/11/primeira-edicao-do-festival-roda-de.html
http://www.raimundinhoduarte.com/2017/11/primeira-edicao-do-festival-roda-de.html
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