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RICARDO AMORIM FALA EM NATAL SOBRE 

AS TENDÊNCIAS PARA A ECONOMIA EM 

2018 

 

Voz ativa de uma geração, com ampla experiência em economia, palestrante 

reconhecido internacionalmente, que vê o Brasil de fora, com uma perspectiva 

mais ampla dos negócios. Estas são apenas algumas características 

relacionadas ao economista Ricardo Amorim, que vai estar em Natal no próximo 

dia 12 de dezembro para ministrar uma palestra sobre as tendências da 

economia no Brasil em 2018. O evento será realizado no Teatro Riachuelo e  
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comemora os 10 anos da revista NEGÓCIOS.net. Na ocasião, serão 

homenageados empresas e empreendedores que fizeram a diferença em 2017. 

As senhas já estão disponíveis na bilheteria do Teatro ou na internet através 

do ingressorapido.com.     

  

O Fórum Negócios é uma realização da Acarta Comunicação, empresa que edita 

a Revista NEGÓCIOS.net, com apoio da Condor Investimentos e Dois A 

Engenharia. “São dez anos documentando a história da nossa economia através 

da Revista Negócios, apoiando a livre iniciativa, as empresas e os empresários 

do Estado. Estamos felizes em comemorar a data realizando em Natal a palestra 

que mais atrai empreendedores do Brasil. A intenção é trazer uma visão realista 

e otimista do que nos espera em 2018. E reconhecer nossos grandes 

empresários transformadores. Quem for não se arrependerá”, destaca o 

jornalista Jean Valério, um dos organizadores do evento. 

  

PALESTRANTE  

Único brasileiro incluído na lista dos mais importantes e melhores palestrantes 

mundiais do Speaks Corner, Ricardo Amorim profere, há anos, palestras sobre 

economia e tendências no Brasil e exterior. Economista, formado pela USP, é 

pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais pela ESSEC de 

Paris. Atuando no mercado financeiro desde 1992, trabalhou em Nova York, 

Paris e São Paulo, como economista e estrategista de investimentos. Amorim é 

um dos debatedores do programa Manhattan Connection da Globo News desde 

2003. É também colunista na revista IstoÉ e apresentou a coluna Economia e 

Negócios na Rádio Eldorado. 

  

APOIADORES  

O evento conta com apoio da DOIS A Engenharia, Condor Participações, 

Sistema Opinião, TV Ponta Negra, Unimed Natal, Detran-RN, Sebrae-RN, 

Unimed, Harabelo Viagens, ABIH-RN, Volvo, Governo do RN, Prefeitura de 

Natal, CDL Natal, Fecomercio-RN, Arena das Dunas, Seturn, Unigráfica, Fala 

Síndico, Rádio 98 FM, Jovem Pan, Rádio 95 FM, Bandeirantes Out Door, 

Maxmeio, Executiva. 

http://ingressorapido.com/
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O quê: FÓRUM NEGÓCIOS 

  

Quando: 12 de dezembro de 2017 

  

Onde: Teatro Riachuelo, Midway 

  

Senhas: Bilheteria do Teatro ou IngressoRapido.com 

  

EVENTO DE LANÇAMENTO 10 ANOS REVISTA NEGOCIOS 

  

Informações: Acarta Comunicação 3201 6613 
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Ricardo Amorim fala em Natal sobre as 

tendências para a economia em 2018 

 

O evento será realizado no Teatro Riachuelo e comemora os 10 anos 

da revista NEGÓCIOS.net 

Voz ativa de uma geração, com ampla experiência em economia, 

palestrante reconhecido internacionalmente, que vê o Brasil de fora, 

com uma perspectiva mais ampla dos negócios. Estas são apenas  
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algumas características relacionadas ao economista Ricardo Amorim, 

que vai estar em Natal no próximo dia 12 de dezembro para ministrar 

uma palestra sobre as tendências da economia no Brasil em 2018. 

O evento será realizado no Teatro Riachuelo e comemora os 10 anos 

da revista NEGÓCIOS.net. Na ocasião, serão homenageados empresas 

e empreendedores que fizeram a diferença em 2017. As senhas já 

estão disponíveis na bilheteria do Teatro ou na internet através 

do ingressorapido.com.     

O Fórum Negócios é uma realização da Acarta Comunicação, empresa 

que edita a Revista NEGÓCIOS.net, com apoio da Condor 

Investimentos e Dois A Engenharia. “São dez anos documentando a 

história da nossa economia através da Revista Negócios, apoiando a 

livre iniciativa, as empresas e os empresários do Estado. Estamos 

felizes em comemorar a data realizando em Natal a palestra que mais 

atrai empreendedores do Brasil. A intenção é trazer uma visão realista 

e otimista do que nos espera em 2018. E reconhecer nossos grandes 

empresários transformadores. Quem for não se arrependerá”, destaca 

o jornalista Jean Valério, um dos organizadores do evento. 

PALESTRANTE 

Único brasileiro incluído na lista dos mais importantes e melhores 

palestrantes mundiais do Speaks Corner, Ricardo Amorim profere, há 

anos, palestras sobre economia e tendências no Brasil e exterior. 

Economista, formado pela USP, é pós-graduado em Administração e 

Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. 

Atuando no mercado financeiro desde 1992, trabalhou em Nova York, 

Paris e São Paulo, como economista e estrategista de investimentos. 

Amorim é um dos debatedores do programa Manhattan Connection da 

Globo News desde 2003. É também colunista na revista IstoÉ e 

apresentou a coluna Economia e Negócios na Rádio Eldorado. 

http://ingressorapido.com/
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APOIADORES 

 

O evento conta com apoio da DOIS A Engenharia, Condor 

Participações, Sistema Opinião, TV Ponta Negra, Unimed Natal, 

Detran-RN, Sebrae-RN, Unimed, Harabelo Viagens, ABIH-RN, Volvo, 

Governo do RN, Prefeitura de Natal, CDL Natal, Fecomercio-RN, Arena 

das Dunas, Seturn, Unigráfica, Fala Síndico, Rádio 98 FM, Jovem Pan, 

Rádio 95 FM, Bandeirantes Out Door, Maxmeio, Executiva. 

O quê: FÓRUM NEGÓCIOS 

Quando: 12 de dezembro de 2017 

Onde: Teatro Riachuelo, Midway 

Senhas: Bilheteria do Teatro ou IngressoRapido.com 

EVENTO DE LANÇAMENTO 10 ANOS REVISTA NEGOCIOS 

Informações: Acarta Comunicação 3201 6613 
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Ricardo Amorim fala em Natal sobre as tendências para a economia 
em 2018 

 

Voz ativa de uma geração, com ampla experiência em economia, palestrante 
reconhecido internacionalmente, que vê o Brasil de fora, com uma 
perspectiva mais ampla dos negócios. Estas são apenas algumas 
características relacionadas ao economista Ricardo Amorim, que vai estar em 
Natal no próximo dia 12 de dezembro para ministrar uma palestra sobre as 
tendências da economia no Brasil em 2018. O evento será realizado no 
Teatro Riachuelo e comemora os 10 anos da revista NEGÓCIOS.net. Na 
ocasião, serão homenageados empresas e empreendedores que fizeram a 
diferença em 2017. As senhas já estão disponíveis na bilheteria do Teatro ou 
na internet através do ingressorapido.com. O Fórum Negócios é uma 
realização da Acarta Comunicação, empresa que edita a Revista  
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NEGÓCIOS.net, com apoio da Condor Investimentos e Dois A Engenharia. 
“São dez anos documentando a história da nossa economia através da 
Revista Negócios, apoiando a livre iniciativa, as empresas e os empresários 
do Estado. Estamos felizes em comemorar a data realizando em Natal a 
palestra que mais atrai empreendedores do Brasil. A intenção é trazer uma 
visão realista e otimista do que nos espera em 2018. E reconhecer nossos 
grandes empresários transformadores. Quem for não se arrependerá”, 
destaca o jornalista Jean Valério, um dos organizadores do evento. 
PALESTRANTE Único brasileiro incluído na lista dos mais importantes e 
melhores palestrantes mundiais do Speaks Corner, Ricardo Amorim profere, 
há anos, palestras sobre economia e tendências no Brasil e exterior. 
Economista, formado pela USP, é pós-graduado em Administração e 
Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. Atuando no mercado 
financeiro desde 1992, trabalhou em Nova York, Paris e São Paulo, como 
economista e estrategista de investimentos. Amorim é um dos debatedores 
do programa Manhattan Connection da Globo News desde 2003. É também 
colunista na revista IstoÉ e apresentou a coluna Economia e Negócios na 
Rádio Eldorado. APOIADORES O evento conta com apoio da DOIS A 
Engenharia, Condor Participações, Sistema Opinião, TV Ponta Negra, 
Unimed Natal, Detran-RN, Sebrae-RN, Unimed, Harabelo Viagens, ABIH-RN, 
Volvo, Governo do RN, Prefeitura de Natal, CDL Natal, Fecomercio-RN, 
Arena das Dunas, Seturn, Unigráfica, Fala Síndico, Rádio 98 FM, Jovem Pan, 
Rádio 95 FM, Bandeirantes Out Door, Maxmeio, Executiva. O quê: FÓRUM 
NEGÓCIOS Quando: 12 de dezembro de 2017 Onde: Teatro Riachuelo, 
Midway Senhas: Bilheteria do Teatro ou IngressoRapido.com EVENTO DE 
LANÇAMENTO 10 ANOS REVISTA NEGOCIOS Informações: Acarta 
Comunicação 3201 6613 
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Especialista em Direito 

Trabalhista explica reforma aos 

empresários de Nova Cruz 

 

Nova Cruz foi a sexta cidade potiguar a receber o “Seminário Modernização das Leis 

Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou?”, nesta quarta-feira (22). O evento 

aconteceu na sede do Sindicato do Comércio Varejista local, e é uma iniciativa da 

Fecomércio RN e de outras entidades empresariais para sanarem as dúvidas e 

questionamentos de empresários, trabalhadores e interessados na mudança da 

legislação trabalhista. 

Para falar com o público presente, foi convidado o advogado, professor e especialista 

em Direito e Processo do Trabalho, Marcelo de Barros Dantas, que exemplificou as 

alterações da legislação em casos do dia-dia da relação entre trabalhador e patrão. 

Casos como trabalho intermitente, horas extras, teletrabalho e negociações foram 

explicados pelo especialista. 

“É uma mudança drástica. A reforma veio para equilibrar as relações. A CLT é de 

1943, que demostra a realidade da época. A modernização veio adequar para a nossa 

realidade, mantendo a proteção e viabilizando o fomento de negócio e 

empreendimentos”, comentou o especialista. 



 

CONTINUAÇÃO 

O presidente do Sindivarejo Nova Cruz, Raimundo Martins, agradeceu a presença do 

público e “espera que todos tenham aprendido um pouco mais sobre a reforma 

trabalhista”. “O seminário passou por outros municípios e agora foi a vez dos 

empresários, gerentes de RH, contadores, empreendedores de Nova Cruz saberem o 

que realmente mudou com a reforma, para que a gente tenha respaldo nas relações 

com os trabalhadores”, declarou Martins. 

O evento já aconteceu em Natal, Currais Novos, Mossoró, Macaíba e Santa Cruz, 

reunindo mais de 2.000 pessoas ao todo. O seminário é uma parceria entre a 

Fecomércio RN, Fiern, Faern, Fetronor, Facern, Sebrae, FCDL e CDLs locais. 
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Especialista em Direito 

Trabalhista explica reforma aos 

empresários de Nova Cruz 
Seminário Modernização das Leis Trabalhistas aconteceu na sede do Sindivarejo 

Por Redação 

 

 

Nova Cruz foi a sexta cidade potiguar a receber o “Seminário Modernização das Leis 

Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou?”, nesta quarta-feira (22). O evento aconteceu na 

sede do Sindicato do Comércio Varejista local, e é uma iniciativa da Fecomércio RN e de outras 

entidades empresariais para sanarem as dúvidas e questionamentos de empresários, trabalhadores 

e interessados na mudança da legislação trabalhista. 

Para falar com o público presente, foi convidado o advogado, professor e especialista em Direito e 

Processo do Trabalho, Marcelo de Barros Dantas, que exemplificou as alterações da legislação em 

casos do dia-dia da relação entre trabalhador e patrão. Casos como trabalho intermitente, horas 

extras, teletrabalho e negociações foram explicados pelo especialista. 
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“É uma mudança drástica. A reforma veio para equilibrar as relações. A CLT é de 1943, que 

demostra a realidade da época. A modernização veio adequar para a nossa realidade, mantendo a 

proteção e viabilizando o fomento de negócio e empreendimentos”, comentou o especialista. 

O presidente do Sindivarejo Nova Cruz, Raimundo Martins, agradeceu a presença do público e 

“espera que todos tenham aprendido um pouco mais sobre a reforma trabalhista”. “O seminário 

passou por outros municípios e agora foi a vez dos empresários, gerentes de RH, contadores, 

empreendedores de Nova Cruz saberem o que realmente mudou com a reforma, para que a gente 

tenha respaldo nas relações com os trabalhadores”, declarou Martins. 

O evento já aconteceu em Natal, Currais Novos, Mossoró, Macaíba e Santa Cruz, reunindo mais 

de 2.000 pessoas ao todo. O seminário é uma parceria entre a Fecomércio RN, Fiern, Faern, 

Fetronor, Facern, Sebrae, FCDL e CDLs locais. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG THAISA GALVÃO  DATA: 23.11.17 

Grupo lança no Alecrim primeira etapa de 

11 empreendimentos que se instalarão no 

bairro em 6 anos 

O Grupo 25 Investimentos, que está apostando no bairro do Alecrim, em Natal, está 

lançando a primeira fase do Microshopping  PontoUm , o primeiro dos 11 

empreendimentos que o grupo planeja para o bairro nos próximos 6 anos. 

Pelo menos 4 deverão ser implementados até o final do próximo ano. 

Os empreendimentos visam reunir pequenos comerciantes, artesãos e ambulantes, 

com estrutura comum de segurança, climatização e identificação visual para suas 

microlojas. 

O grupo vem contando com orientação do Sebrae,  Fecomercio e Sindicato dos 

Empregados no Comércio. 

Um dos empreendimentos, um outlet, será um shopping com 10 andares e mil vagas 

de estacionamento, tendo como loja âncora uma unidade da rede Rio Center, que 

começará a ser erguido no primeiro semestre de 2018. 
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SESC 
VEÍCULO: BLOG ERIVAN JUSTINO  DATA: 23.11.17 
 

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. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 23.11.17 
 

4ª Mostra de Cinema de Gostoso 

encerra com premiações e elogios do 

público e dos participantes 

 

A noite dessa 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. 

 

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. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Premio-Men%C3%A7%C3%A3o-Honrosa.jpg
http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Premio-Men%C3%A7%C3%A3o-Honrosa.jpg
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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. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 23.11.17 
 

Balé do Sesc celebra 30 anos com 

espetáculo inspirado n’O Quebra-

Nozes 

 
 

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. 

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  

http://www.pontodevistaonline.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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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 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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Balé do Sesc celebra 30 anos 

com espetáculo inspirado n’O 

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

Por Redação 

 

 

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  
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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 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). 
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Notícias do Dia 1ª Edição - Oferecimento Sicredi - 
Quem coopera cresce 

Sesc Mossoró será reinaugurado dia 30 de novembro: 
https://goo.gl/7yDaQ2 
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Sesc Mossoró será reinaugurado no 

próximo dia 30 

 
 

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  

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/11/01.jpg
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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. 
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Sesc Mossoró será reinaugurado dia 30 de 
novembro 

Maior unidade do Sistema Fecomércio em espaço físico no Estado, erguida na década 
de 1970, o Sesc Mossoró será reinaugurado no próximo dia 30 de novembro. 
  
Após 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. 
  
Entre as novas estruturas estão a nova Escola Sesc, Clínica Odontológica, Restaurante, 
Ginásio, Campo de Futebol e Parque Aquático. 
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MAIOR IMERSÃO DIGITAL DO NORTE/NORDESTE 
OCORRE ESTE FINAL DE SEMANA 

Natal sedia evento sobre novas tendências em conectividade, comunicação, empreendedorismo e 

futurismo 

A maior imersão Digital do Norte Nordeste o Digital Experience Day – DED – ocorre neste final 

de semana, dias 25 e 26, no Praia Mar Hotel, em Natal. A entrega das credenciais esta sendo feita 

no Freddys, nesta sexta-feira (24), de 10 às 16h.O evento organizado pela Três1 Comunicação, 

tem em seu cast de palestrantes os maiores nomes do país que tratam de assuntos voltados para as 

novas tendências em conectividade, comunicação, empreendedorismo e futurismo,dentre eles 

Carlos Ferreira, Liliane Ferrari, Ian Black, Heloisa Lima, Felipe Martins, Marcel Ayres e Rodolfo 

Neri, além do case de sucesso nacional, Jardim da Ressureição. 

O DED é voltado para profissionais de comunicação, tecnologia, marketing, gestores, 

administradores, estudantes e público em geral. Conta com o apoio da Vivo, Sansung e Nagen e 

apresenta muitas novidades em sua programação. Além das palestras, debates, mesas e workshops 

conta com ações inovadores nos segmentos de realidade virtual, gamificação, cosplay e até 

entretenimento, com a presença dos Dedleds, robôs futuristas que animarão o Experience Day. 

“Nosso objetivo, além de contribuir com a maturidade digital no Rio Grande do Norte, é mesmo 

oferecer aos participantes algo totalmente inovador e útil em seus negócios”, explica Manuel 

Filho, da Três1. 

Mais informações podem ser adquiridas no www.dednatal.com.br ou através do telefone 

988353131 (whatts) 

SERVIÇO 

Digital Experience Day – DED 

25 e 26 de Novembro 

Praia Mar Hotel 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dednatal.com.br%2F&data=02%7C01%7Clira_cris%40hotmail.com%7C6b00e976ac5348d4a77408d532a1a3eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636470592171243771&sdata=a4zlc7NNM6X1pKB8ux5fxUMNwW4Ccpas4%2FxcreHTOgk%3D&reserved=0
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 *Contatos para entrevista 

Manu Filho  987162576 

SAIBA MAIS SOBRE ALGUNS DED PALESTRANTES 

  

CARLOS FERREIRA – Jornalista, Pós Graduado em Marketing Digital e Supervisor Executivo 

de Mídias Sociais na Rede Globo, onde atua há 17 anos tendo passado pela Assessoria de 

Imprensa, Fotografia, Central de Atendimento ao Telespectador, site da Globo e, desde 2009 atua 

na área de Mídias Sociais, como responsável pela gestão de conteúdo e relacionamento nos perfis 

oficiais da emissora. Participa ativamente liderando o lançamento de programas, novelas e ações 

institucionais no ambiente digital, com foco no relacionamento. Esteve à frente da cobertura 

digital da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016 mostrando os bastidores dos 

eventos nas redes sociais. Como palestrante já participou da CASE, maior evento de startups da 

América Latina e Campus Party, entre outros. Como voluntário, capacita novos produtores de 

conteúdo, em oficinas para o jornal ‘Voz da Comunidade’, do Complexo do Alemão e para os 

jovens de Paraty, responsáveis por comandar a Central da FlipZona, que faz a cobertura da Festa 

Literária de Paraty.Viaja todo o país orientando, dando dicas e desmistificando  o ambiente digital 

para jovens estudantes, profissionais de marketing e empreendedores 

IAN BLACK – Publicitário paulista, teve passagens por agências como Riot, LiveAD e 

Wunderman e hoje é dono da própria agência, a New Vegas que atualmente atende clientes como 

Bradesco, Heineken, General Electric, Deca, John Deere, Occitane, Duratex, Batavo, Alugue 

Temporada e President. já ganhou dois prêmios em Cannes, no maior festival de publicidade do 

mundo.Foi um dos primeiros blogueiros brasileiros, ainda nos anos 2000, e desde então sempre 

esteve envolvido direta ou indiretamente com o universo da cultura independente, através de 

outras iniciativas com blogs e redes sociais ou eventos relacionados ao meio.  

BRUNO DE LA CERDA – Publicitário, especialista em Social Selling e branding é profissional 

com atuação nas áreas de marketing, marketing digital, planejamento estratégico e Negócios.  
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Fundador da Linked BDL, produto voltado para carreiras, recrutamento e negócios através da 

plataforma. Certificado pela Associação Brasileira de Consultores Empresariais e também 

professor de cursos de MBA. 

HELOISA LIMA- Com 14 anos de experiência no mercado, trabalhou nas agências DM9DDB, 

AlmapBBDO, Dentsu e DPZ, respondendo por planejamento de mídia online. Foi responsável por 

montar a operação de Internet na agência Leo Burnett; na BFerraz foi diretora de mídia, business 

intelligence e conectividade; na Millward Brown respondeu pelos estudos de cross media e 

modelos de atribuição da exposição de mídia em kpis de marca. Entre seus prêmios estão: 

Profissional de Mídia do Ano – Prêmio MMOnline/MSN (2006); NY Festival; Maxi Mídia (2004 

e 2006); Prêmio Folha/UOL de Mídia; Prêmio de Mídia Estadão. Atualmente é Head de Mídia 

Digital e B.I. na Leo Burnett Tailor Made para os clientes Bradesco, Extra, Fiat, Samsung, Camil, 

Bayer, entre outros. 

LILIANE FERRARI – Jornalista pós-graduada em Filosofia e História da Arte, consultora 

digital com experiência em conteúdo digital, foi palestrante do Facebook nas Feiras do Sebrae e 

editora de conteúdo e diretora de atendimento do site Petiscos/Julia Petit. Apontada como uma das 

10 mulheres mais influentes da Internet brasileira pelo iG, atuou em blogs corporativos, fan pages, 

consultorias e projetos digitais para Editora Trip, Colgate, C&A, O Boticário, Santander, Itaú 

Cultural, LG, Unilever, Kraft Foods, Mapfre, CAIXA, Johnson & Johnson, Extra Supermercados. 

Está no mercado de comunicação há mais de 16 anos com passagem pela TV Globo, O2, LiveAD, 

TV Bandeirantes, SBT, Time4fun, FOX kids, entre outras. Seu blog pessoal (lilianeferrari.com) 

esteve inserido na rede M de Mulher da Editora Abril por 2 anos. Foi capa da revista  em 2009 em 

matéria sobre internet e uma das 4 participantes do Brasil no SuperNation Day da BBC. Realizou 

trabalhos de concepção, planejamento, atendimento, coordenação, supervisão, produção 

executiva,casting e eventos, captação de patrocínio para: Citroën, Accor, Grupo Velox, Senac, 

Academia Internacional de Cinema, Porsche, Bemtevi Cinèma Latine à Paris, entre outras. 

 
PROGRAMAÇÃO DO DED 
http://cristinalira.com/maior-imersao-digital-do-norte-nordeste-ocorre-este-final-
de-semana/ 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flilianeferrari.com%2F&data=02%7C01%7Clira_cris%40hotmail.com%7C6b00e976ac5348d4a77408d532a1a3eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636470592171243771&sdata=uZ%2Futd2Wr%2FYKNEgY0ZuMdRUMxB0rR0MlGvo01ZAbp5E%3D&reserved=0
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 Alunos da Escola Municipal Santa Catarina recebem óculos de 

grau em ação social 

 
Adrovando Claro 

Nesta quinta-feira (23), alunos e colaboradores da Escola Municipal Santa Catarina 

festejaram uma ação social essencial para a melhoria do aprendizado. Cerca de 60 alunos 

do turno matutino receberam gratuitamente óculos de grau por meio de parceria entre a 

unidade de ensino e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com 

colaboração do Laboratório Multlents. 

 

O projeto surgiu com a identificação, por parte da professora do 5º ano, Maria Aparecida 

Medeiros, da dificuldade de aprendizagem de alguns alunos estar relacionada à alguma 

alteração na visão. “A demanda surgiu de uma aluna minha que tinha uma dificuldade 

muito grande de aprendizagem. Ela sentia muita dor de cabeça, dizia que não conseguia 

ver. Eu imaginei que seria um problema de visão”. 

 

Com a proposta de buscar uma solução para essa estudante, a professora entrou em 

contato com o colega professor do curso de Técnico em Ótica, Afonso de Ligório Souza. 

Afonso providenciou atendimento para a garota, e teve a ideia, junto à Maria Aparecida, 

de dar início à uma ação social objetivando ajudar outros alunos que poderiam ter essa 

mesma dificuldade, impactando o rendimento escolar. Todo o atendimento médico foi 

realizado por dois oftalmologistas e por uma equipe de estudantes do curso técnico em 

ótica. 

 

O professor Afonso de Ligório falou sobre a importância do diagnóstico e tratamento da 

saúde visual dos estudantes para a melhoria dos resultados acadêmicos: “A gente analisou 

que havia muitas crianças com astigmatismo. É muito difícil um aluno desse ter 

aprendizagem correta na escola porque ele fica estressado e não consegue assimilar bem 

o conteúdo”. As armações oculares foram doadas por dois estudantes, proprietários do 

laboratório Multilents, que ofertaram as lentas. 
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O profissional contou, ainda, que os atendimentos foram além do reconhecimento das 

crianças que necessitavam de uso de óculos, e que alguns dos pacientes foram 

encaminhados à um oftalmologista por suspeita de Catarata e Glaucoma. “É uma ação 

social muito abrangente e nós fazemos isso com amor e carinho, sem cobrar nada. Tudo 

foi doado. Não houve custo nenhum para a gente e nem para a escola”, afirmou. 

 

Para a aluna Ketlyn Rayane da Silva, de 10 anos, é a primeira vez utilizando óculos de 

grau. A aluna afirmou que sentia dificuldades para enxergar e gostou de receber os óculos. 

O estudante Jeferson Bruno Pereira, de 11 anos, já usava óculos e não sabia que já 

precisava trocar as lentes. Sobre o presente que recebeu, afirmou: “Eu que escolhi. 

Gostei”. Ele afirma que acredita que o acessório novo vai ajudá-lo a melhorar o 

aprendizado.  
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Senac capacita 100 pessoas em Baraúnas 

 
Cerca de 100 moradores do município de Baraúnas, na região oeste do estado, 
participaram de cursos realizados pelo Senac, a partir de contratação da 
prefeitura local. Entre os meses de outubro e novembro, foram realizados 
treinamentos de Básico de Maquiagem, Penteados e Maquiagem para Noivas, 
Básico de Corte de Cabelo, Básico de Manicure e Pedicure, e Culinária 
Regional. 
 
A cerimônia de entrega de certificados ocorreu no dia 14 de novembro e contou 
com desfile de noivas e madrinhas com maquiagens realizadas pelas alunas do 
Básico de Maquiagem e jantar para cerca de 200 convidados, produzidos pelos 
concluintes do curso de Culinária Regional. 
 
“A experiência desse curso foi muito boa e acrescentou muito na minha vida 
profissional. O Senac me ajudou bastante a obter novos conhecimento e o jantar 
foi uma oportunidade maravilhosa de colocar em prática tudo o que 
aprendemos”, relatou o concluinte do curso de Culinária Regional, Wender 
Duarte. 
 
Para o gerente do Senac Mossoró, Benjamim Garcia, a parceria entre a 
prefeitura e a Instituição gerará impactos positivos. “Levar os cursos de 
qualificação profissional para população é de fundamental importância para 
geração de emprego e renda do município. São ações como essas que fazem a 
diferença para a população”, afirmou. 
Fecomércio RN 

https://4.bp.blogspot.com/-KPUeV0W-Y58/WhbpwJEfJpI/AAAAAAABqJY/PV3DsCYAnEw5ZPhU7-2lCheXwoXchKE1QCLcBGAs/s1600/Senac-Cursos-484x363.jpeg
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Senac capacita 100 pessoas em 

Baraúnas 
Cerimônia de entrega de certificados ocorreu no dia 14 de novembro 

Por Redação 

 

Cerca de 100 moradores do município de Baraúnas, na região oeste do estado, participaram de 

cursos realizados pelo Senac, a partir de contratação da prefeitura local. Entre os meses de outubro 

e novembro, foram realizados treinamentos de Básico de Maquiagem, Penteados e Maquiagem 

para Noivas, Básico de Corte de Cabelo, Básico de Manicure e Pedicure, e Culinária Regional. 

A cerimônia de entrega de certificados ocorreu no dia 14 de novembro e contou com desfile de 

noivas e madrinhas com maquiagens realizadas pelas alunas do Básico de Maquiagem e jantar 

para cerca de 200 convidados, produzidos pelos concluintes do curso de Culinária Regional. 

“A experiência desse curso foi muito boa e acrescentou muito na minha vida profissional. O Senac 

me ajudou bastante a obter novos conhecimento e o jantar foi uma oportunidade maravilhosa de 

colocar em prática tudo o que aprendemos”, relatou o concluinte do curso de Culinária Regional, 

Wender Duarte. 

Para o gerente do Senac Mossoró, Benjamim Garcia, a parceria entre a prefeitura e a Instituição 

gerará impactos positivos. “Levar os cursos de qualificação profissional para população é de 

fundamental importância para geração de emprego e renda do município. São ações como essas 

que fazem a diferença para a população”, afirmou. 
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