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VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 25.11.17 
 

Edital: FECOMÉRCIO/RN promoverá Reunião 
Geral Ordinária dia 05 de dezembro 

 

Imagem: Reprodução 

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN 
(FECOMÉRCIO/RN), Marcelo Fernandes de Queiroz (foto), legitima o Edital de 
Convocação no qual chama os membros do Conselho de Representantes para a 
Reunião Geral Ordinária, na sede da entidade, na capital do estado, no dia 05 de 
dezembro, uma terça-feira, às 11h. 

 
Segundo o Edital, veiculado neste sábado (25), através do Diário Oficial do Estado, o 
propósito da Reunião Geral Ordinária é deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
Retificativo Orçamentário do exercício de 2017; Proposta Orçamentária para o exercício 
de 2018; e, outros assuntos de interesse da Federação. 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-5XlaNIf-Z6w/WhmRdzGmq4I/AAAAAAADMH8/vWbTj8nmgaMv-3SHfnRDaVQSSNq1UmyKwCLcBGAs/s1600/projeto.jpg


 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 24.11.17 
 

PROJETO NOSSA ORLA MOVIMENTA PRAIA 

DO MEIO NESTE SÁBADO 

 

O “Nossa Orla”, projeto promovido pela Prefeitura do Natal por intermédio da 

secretaria municipal de Turismo (Setur) e inserido na programação do “Natal em 

Natal, vai movimentar a Praia do Meio neste sábado (25), na Praia do Meio, das 

9h às 13. O evento que está em sua terceira edição tem como objetivo de 

promover oficinas, palestras e ações culturais em conjunto com escolas do 

município, UFRN, IFRN, UNP, demais secretarias municipais e iniciativa 

privada.  

 

Apesar de já ter iniciado atividades educativas, as apresentações culturais, 

programação esportiva e exposição de artesanato estão entre as opções 

oferecidas a quem participar do evento a partir neste sábado.  

 

Desde o dia 20 de setembro estão sendo oferecidas oficinas educativas 

preparando a comunidade para o projeto, dentre elas, a de “Manipulação de 

alimentos”, para donos de bares e quiosques da Redinha e “Natal Cidade 

Turística”, oferecida para alunos de escolas municipais. 
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As atividades seguem até o dia 16 de dezembro de 2017. Toda a programação 

acontecerá nas praias de Areia Preta, Redinha, Praia do Meio, Ponta Negra e 

Praia do Forte dos Reis Magos. 

 

“O evento propicia uma ótima oportunidade para de lazer para natalenses e 

turistas, além de ser uma ótima maneira de apresentar a nossa cultura para o 

público em geral”, afirma a Secretária Municipal de Turismo Christiane Alecrim. 

 

Festival da Ginga 

 

Uma das atrações do “Nossa Orla” é o festival da ginga. Neste ano, ele 

apresenta sua segunda edição e como sempre, traz variedades do tradicional 

prato que é considerado patrimônio imaterial de Natal: A ginga com tapioca. O 

evento acontece no mercado da Redinha das 10:00 às 17:00 horas. 

 

Participam do projeto as secretarias de Educação (SME), Segurança e Defesa 

Social (Semdes) Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana), 

Administração (Semad), Esportes e Lazer (SEL), Comunicação Social (Secom), 

Serviços Urbanos (Semsur), Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), 

Trabalho e Assistência Social (Semtas), Planejamento (Sempla), Saúde (SMS), 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), Ministério do Trabalho, 

Procon Natal e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFRN) e Universidade Potiguar 

(UNP). 

 

O “Nossa Orla” ainda conta com várias empresas parceiras, com fornecimento 

de tendas, cursos e brindes durante todos o projeto, são elas: Claro, 

Supermercado Favorito, Nutrivida, Telepesquisa, Cruz Vermelha, Banco do 

Brasil, Lions Club, Cesar Treinamento Funcional e Fecomércio. 
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Projeto Nossa Orla movimenta Praia 
do Meio neste sábado 

Foto: Adelino Neto 
 

O “Nossa Orla”, projeto promovido pela Prefeitura do Natal por intermédio da 
secretaria municipal de Turismo (Setur) e inserido na programação do “Natal 
em Natal, vai movimentar a Praia do Meio neste sábado (25), na Praia do 
Meio, das 9h às 13. O evento que está em sua terceira edição tem como 
objetivo de promover oficinas, palestras e ações culturais em conjunto com 
escolas do município, UFRN, IFRN, UNP, demais secretarias municipais e 
iniciativa privada. 

Apesar de já ter iniciado atividades educativas, as apresentações culturais, 
programação esportiva e exposição de artesanato estão entre as opções 
oferecidas a quem participar do evento a partir neste sábado. 

Desde o dia 20 de setembro estão sendo oferecidas oficinas educativas 
preparando a comunidade para o projeto, dentre elas, a de “Manipulação de 
alimentos”, para donos de bares e quiosques da Redinha e “Natal Cidade 
Turística”, oferecida para alunos de escolas municipais. 
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As atividades seguem até o dia 16 de dezembro de 2017. Toda a 
programação acontecerá nas praias de Areia Preta, Redinha, Praia do Meio, 
Ponta Negra e Praia do Forte dos Reis Magos. 

“O evento propicia uma ótima oportunidade para de lazer para natalenses e 
turistas, além de ser uma ótima maneira de apresentar a nossa cultura para o 
público em geral”, afirma a Secretária Municipal de Turismo Christiane 
Alecrim. 

Festival da Ginga 
Uma das atrações do “Nossa Orla” é o festival da ginga. Neste ano, ele 
apresenta sua segunda edição e como sempre, traz variedades do tradicional 
prato que é considerado patrimônio imaterial de Natal: A ginga com tapioca. 
O evento acontece no mercado da Redinha das 10:00 às 17:00 horas. 

Participam do projeto as secretarias de Educação (SME), Segurança e 
Defesa Social (Semdes) Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana), 
Administração (Semad), Esportes e Lazer (SEL), Comunicação Social 
(Secom), Serviços Urbanos (Semsur), Fundação Cultural Capitania das Artes 
(Funcarte), Trabalho e Assistência Social (Semtas), Planejamento (Sempla), 
Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), Ministério 
do Trabalho, Procon Natal e Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFRN) e 
Universidade Potiguar (UNP). 

O “Nossa Orla” ainda conta com várias empresas parceiras, com 
fornecimento de tendas, cursos e brindes durante todos o projeto, são elas: 
Claro, Supermercado Favorito, Nutrivida, Telepesquisa, Cruz Vermelha, 
Banco do Brasil, Lions Club, Cesar Treinamento Funcional e Fecomércio. 
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Projeto Nossa Orla 

movimenta Praia do Meio 

neste sábado 

 

O “Nossa Orla”, projeto promovido pela Prefeitura do Natal por intermédio da 

secretaria municipal de Turismo (Setur) e inserido na programação do “Natal em 

Natal, vai movimentar a Praia do Meio neste sábado (25), na Praia do Meio, das 9h às 

13. O evento que está em sua terceira edição tem como objetivo de promover oficinas, 

palestras e ações culturais em conjunto com escolas do município, UFRN, IFRN, 

UNP, demais secretarias municipais e iniciativa privada. 

Apesar de já ter iniciado atividades educativas, as apresentações culturais, 

programação esportiva e exposição de artesanato estão entre as opções oferecidas a 

quem participar do evento a partir neste sábado. 



 

CONTINUAÇÃO 

Desde o dia 20 de setembro estão sendo oferecidas oficinas educativas preparando a 

comunidade para o projeto, dentre elas, a de “Manipulação de alimentos”, para donos 

de bares e quiosques da Redinha e “Natal Cidade Turística”, oferecida para alunos de 

escolas municipais. 

As atividades seguem até o dia 16 de dezembro de 2017. Toda a programação 

acontecerá nas praias de Areia Preta, Redinha, Praia do Meio, Ponta Negra e Praia do 

Forte dos Reis Magos. 

“O evento propicia uma ótima oportunidade para de lazer para natalenses e turistas, 

além de ser uma ótima maneira de apresentar a nossa cultura para o público em 

geral”, afirma a Secretária Municipal de Turismo Christiane Alecrim. 

Festival da Ginga 
Uma das atrações do “Nossa Orla” é o festival da ginga. Neste ano, ele apresenta sua 

segunda edição e como sempre, traz variedades do tradicional prato que é considerado 

patrimônio imaterial de Natal: A ginga com tapioca. O evento acontece no mercado 

da Redinha das 10:00 às 17:00 horas. 

Participam do projeto as secretarias de Educação (SME), Segurança e Defesa Social 

(Semdes) Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana), Administração 

(Semad), Esportes e Lazer (SEL), Comunicação Social (Secom), Serviços Urbanos 

(Semsur), Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), Trabalho e Assistência 

Social (Semtas), Planejamento (Sempla), Saúde (SMS), Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana (STTU), Ministério do Trabalho, Procon Natal e Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia (IFRN) e Universidade Potiguar (UNP). 

O “Nossa Orla” ainda conta com várias empresas parceiras, com fornecimento de 

tendas, cursos e brindes durante todos o projeto, são elas: Claro, Supermercado 

Favorito, Nutrivida, Telepesquisa, Cruz Vermelha, Banco do Brasil, Lions Club, 

Cesar Treinamento Funcional e Fecomércio. 
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Projeto Nossa Orla promove 

programação cultural na Praia do Meio 

neste sábado 

Evento que está em sua terceira edição tem como objetivo de promover 

oficinas, palestras e ações culturais em conjunto com escolas do município e 

universidades 

José Aldenir/ Agora Imagens 
Atividades seguem até o dia 16 de dezembro de 2017 

Redação 

O “Nossa Orla”, projeto promovido pela Prefeitura do Natal por intermédio da 
secretaria municipal de Turismo (Setur) e inserido na programação do “Natal 
em Natal, vai movimentar a Praia do Meio neste sábado (25), na Praia do 
Meio, das 9h às 13. O evento que está em sua terceira edição tem como 
objetivo de promover oficinas, palestras e ações culturais em conjunto com 
escolas do município, UFRN, IFRN, UNP, demais secretarias municipais e 
iniciativa privada. 

Apesar de já ter iniciado atividades educativas, as apresentações culturais, 
programação esportiva e exposição de artesanato estão entre as opções 
oferecidas a quem participar do evento a partir neste sábado. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

Desde o dia 20 de setembro estão sendo oferecidas oficinas educativas 
preparando a comunidade para o projeto, dentre elas, a de “Manipulação de 
alimentos”, para donos de bares e quiosques da Redinha e “Natal Cidade 
Turística”, oferecida para alunos de escolas municipais. 

As atividades seguem até o dia 16 de dezembro de 2017. Toda a programação 
acontecerá nas praias de Areia Preta, Redinha, Praia do Meio, Ponta Negra e 
Praia do Forte dos Reis Magos. 

“O evento propicia uma ótima oportunidade para de lazer para natalenses e 
turistas, além de ser uma ótima maneira de apresentar a nossa cultura para o 
público em geral”, afirma a Secretária Municipal de Turismo Christiane 
Alecrim. 

Festival da Ginga 

Uma das atrações do “Nossa Orla” é o festival da ginga. Neste ano, ele 
apresenta sua segunda edição e como sempre, traz variedades do tradicional 
prato que é considerado patrimônio imaterial de Natal: A ginga com tapioca. 
O evento acontece no mercado da Redinha das 10:00 às 17:00 horas. 

Participam do projeto as secretarias de Educação (SME), Segurança e Defesa 
Social (Semdes) Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana), 
Administração (Semad), Esportes e Lazer (SEL), Comunicação Social 
(Secom), Serviços Urbanos (Semsur), Fundação Cultural Capitania das Artes 
(Funcarte), Trabalho e Assistência Social (Semtas), Planejamento (Sempla), 
Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), Ministério 
do Trabalho, Procon Natal e Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFRN) e 
Universidade Potiguar (UNP). 

O “Nossa Orla” ainda conta com várias empresas parceiras, com fornecimento 
de tendas, cursos e brindes durante todos o projeto, são elas: Claro, 
Supermercado Favorito, Nutrivida, Telepesquisa, Cruz Vermelha, Banco do 
Brasil, Lions Club, Cesar Treinamento Funcional e Fecomércio. 

 
 



 

VEÍCULO: SITE PREFEITURA DO NATAL  DATA: 24.11.17 
 

 Projeto Nossa Orla movimenta Praia do Meio neste sábado 

 
Adelino Neto 

O “Nossa Orla”, projeto promovido pela Prefeitura do Natal por intermédio da secretaria 

municipal de Turismo (Setur) e inserido na programação do “Natal em Natal, vai 

movimentar a Praia do Meio neste sábado (25), na Praia do Meio, das 9h às 13. O evento 

que está em sua terceira edição tem como objetivo de promover oficinas, palestras e 

ações culturais em conjunto com escolas do município, UFRN, IFRN, UNP, demais 

secretarias municipais e iniciativa privada.  

 

Apesar de já ter iniciado atividades educativas, as apresentações culturais, programação 

esportiva e exposição de artesanato estão entre as opções oferecidas a quem participar do 

evento a partir neste sábado.  

 

Desde o dia 20 de setembro estão sendo oferecidas oficinas educativas preparando a 

comunidade para o projeto, dentre elas, a de “Manipulação de alimentos”, para donos de 

bares e quiosques da Redinha e “Natal Cidade Turística”, oferecida para alunos de escolas 

municipais. 

 

As atividades seguem até o dia 16 de dezembro de 2017. Toda a programação acontecerá 

nas praias de Areia Preta, Redinha, Praia do Meio, Ponta Negra e Praia do Forte dos Reis 

Magos. 

 

“O evento propicia uma ótima oportunidade para de lazer para natalenses e turistas, além 

de ser uma ótima maneira de apresentar a nossa cultura para o público em geral”, afirma 

a Secretária Municipal de Turismo Christiane Alecrim. 

 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 
Festival da Ginga 
 
Uma das atrações do “Nossa Orla” é o festival da ginga. Neste ano, ele apresenta 
sua segunda edição e como sempre, traz variedades do tradicional prato que é 
considerado patrimônio imaterial de Natal: A ginga com tapioca. O evento 
acontece no mercado da Redinha das 10:00 às 17:00 horas. 
 
Participam do projeto as secretarias de Educação (SME), Segurança e Defesa 
Social (Semdes) Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana), 
Administração (Semad), Esportes e Lazer (SEL), Comunicação Social (Secom), 
Serviços Urbanos (Semsur), Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), 
Trabalho e Assistência Social (Semtas), Planejamento (Sempla), Saúde (SMS), 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), Ministério do Trabalho, 
Procon Natal e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFRN) e Universidade Potiguar (UNP). 
 
O “Nossa Orla” ainda conta com várias empresas parceiras, com fornecimento de 
tendas, cursos e brindes durante todos o projeto, são elas: Claro, Supermercado 
Favorito, Nutrivida, Telepesquisa, Cruz Vermelha, Banco do Brasil, Lions Club, 
Cesar Treinamento Funcional e Fecomércio. 
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A Unidade será reinaugurado na quinta-feira, 30 de novembro. Foto: Sesc 

 
Sesc Mossoró reinaugura seu novo espaço 
O Serviço Social do Comércio (Sesc) de Mossoró será reinaugurado na quinta-feira, 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 duplicou sua área construída e sua capacidade de 

atendimento. 

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 águas, telhas termo acústicas e coleta seletiva de lixo. 

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. 

Programação domingo 

Para marcar a reinauguração da unidade o Sesc Mossoró preparou uma programação recreativa no 

domingo, 3 de dezembro,  das 9h às 15h que incluirá atrações como contação de histórias, 

espetáculo infantil, recreação na piscina, torneios esportivos e show musical. 

A entrada será gratuita para associados e não associados somente nesta data, mas a partir dos 

próximos domingos recreativos, quem não possui cartão de associado Sesc RN pagará taxa de R$ 

10 para ter acesso. 



 

CONTINUAÇÃO 

Os interessados em se associar podem fazer o cartão na central de relacionamento da unidade. 

Com o cartão, o associado tem acesso não só aos domingos recreativos, mas também a diversos 

outros serviços oferecidos pela instituição. 

Novidades pós-reforma: 

 Estacionamento ampliado (capacidade para 85 carros); 

 Bloco administrativo ampliado; 

 Novo bloco para a Central de Relacionamento; 

 Reforma na sala de cinema (capacidade para 50 pessoas); 

 Ampliação da biblioteca; 

 Reforma das 8 churrasqueiras; 

 Reforma de vários ambientes; 

 Nova Escola Sesc: climatização e ampliação das salas, Direção/Secretaria, Coordenação, 

sala dos professores, mini auditório, sala de artes/sala multiuso, laboratório de informática, 

laboratório de ciências, biblioteca, lanchonete e refeitório; 

 Campos de futebol society e futebol de campo; 

 Salão de Jogos; 

 Reforma e climatização da academia; 

 Reforma do restaurante – duplicação da capacidade diária; 

 Ida do projeto Sesc Cidadão para a unidade do Sesc Mossoró; 

 Salas de cursos; 

 Reforma dos consultórios odontológicos e construção de mais 1, ampliando para 3 a 

quantidade de consultórios; 
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VEÍCULO: SITE PREFEITURA DE SANTA CRUZ  DATA: 25.11.17 
 

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. 

 

Foto: André Fotos 

http://santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/111-destaques/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/111-destaques/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/111-destaques/1970-v-festa-frango-tera-mais-uma-vez-concursos-da-galinha-mais-glamourosa-e-o-maior-comedor-de-frango-inscricoes-ja-estao-abertas


 

VEÍCULO: SITE NOTÍCIA DA SERRA  DATA: 24.11.17 
 

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. 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-SxR3MTYzROk/Whf-g0SvxrI/AAAAAAABUFo/8mdS83Fx12oF_Mkg5D1nE0iJkuCo7HshACLcBGAs/s1600/Sem%2Bt%25C3%25ADtulo.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-SxR3MTYzROk/Whf-g0SvxrI/AAAAAAABUFo/8mdS83Fx12oF_Mkg5D1nE0iJkuCo7HshACLcBGAs/s1600/Sem%2Bt%25C3%25ADtulo.jpg


 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 25.11.17 
 
Sesc Mossoró 

A maior unidade do Sistema Fecomércio em espaço físico no nosso Estado, 
erguida na década de 1970 pelo então presidente da Confederação Nacional do 
Comércio empresário potiguar Jessé Freire, o Sesc Mossoró será reinaugurado 
no próximo dia 30. 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. 

*** Com a reforma e ampliação no novo Sesc Mossoró, a unidade conta com 
estacionamento e um bloco administrativo. O espaço também com uma nova 
Central de Relacionamento, para atender o público interessado nos serviços 
oferecidos pelo Sistema. E o restaurante também está de cara nova, com 
climatização, passando a oferecer 1.600 refeições/dia. 
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Primeira edição do Festival Roda de 

Boteco Natal começa nesta sexta-feira 

Competição, que vai até o dia 16 de dezembro, promete movimentar a 

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

Divulgação/ Festival Roda de Boteco Natal 
Começa nesta sexta-feira, 24, o Festival Roda de Boteco 

Redação 

Começa nesta sexta-feira, 24, o Festival Roda de Boteco. É hora dos 
botequeiros de Natal se reunirem e experimentarem os melhores petiscos da 
região, na 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  
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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. 

 
 

http://www.rodadeboteco.com.br/
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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 

 

Os botequeiros de Natal se reúnem e experimentam os melhores petiscos da região. 

Começa nesta 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. 
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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. 

 
 

http://www.rodadeboteco.com.br/
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Senac abre matrículas para os 

cursos de idiomas 
O Senac dispõe de cursos em diversos níveis 

Por Redação 

 

 

O Senac RN abriu matrículas para os cursos de inglês, francês, italiano, espanhol, alemão e libras, 

nos municípios de Natal, Macaíba, Assú e Mossoró. Para alunos veteranos está disponível um 

desconto de 15%* até 20 de janeiro de 2018. Para os novatos o desconto é de 10%** até 15/02/18 

em Natal e 02/03/18 no interior. Os interessados podem deixar seu contato aqui para saber mais. 

Há mais de 15 anos ofertando cursos de idiomas no Rio Grande do Norte, a Instituição é 

referência na área, contando com carga horária diferenciada e instrutores certificados 

internacionalmente. A metodologia utiliza a Abordagem Comunicativa, que privilegia a 

compreensão e expressão oral e escrita em um contexto real. 

O Senac dispõe de cursos em diversos níveis, desde o básico ao avançado, para diferentes perfis. 

A novidade para o semestre 2018.1 fica por conta dos novos cursos de inglês com foco em 

negócios e viagens, disponíveis apenas na unidade Centro em Natal. 

Os testes de nivelamento, que identificam o nível de conhecimento do aluno em determinado 

idioma, ocorrerão nas unidades do Senac, do dia 05 ao dia 15 de fevereiro. Os agendamentos 

estarão disponíveis a partir do dia 21 de janeiro de 2018, por meio do site nivelamento.rn.senac.br. 

http://bit.ly/IdiomasSenac2018-1
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Através do telefone (84) 4005-1000 os interessados poderão obter informações detalhadas sobre 

os níveis ofertados e descontos disponíveis. 

*Descontos não cumulativos com quaisquer outros concedidos pela Instituição. Válido para 

pagamentos à vista ou parcelado, para alunos veteranos de Idiomas 2017.2. 

** Descontos não cumulativos com quaisquer outros concedidos pela Instituição. Válido para 

pagamentos à vista ou parcelado, para alunos novatos. 
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Alunos da Escola Municipal 

Santa Catarina recebem óculos 

de grau em ação social 
Projeto surgiu da dificuldade de alunos estar relacionada à alguma alteração na visão 

Por Redaçã 

 

 

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  



 

CONTINUAÇÃO 

 

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. 

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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