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VEÍCULO: BLOG THAISA GALVÃO  DATA: 02.12.17 

Prefeito acende a árvore de Mirassol 

O prefeito Carlos Eduardo acendeu há pouco a árvore de natal de Mirassol. 

Acompanharam o prefeito, a secretária e 1ª dama Andréa Ramalho Alves, o 

vice Álvaro Dias (PMDB) e o presidente da Fecomercio, Marcelo Queiroz. 

Fotos e vídeo Márlio Forte: 
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 Praia de Areia Preta recebe o Projeto Nosso Orla neste sábado 

 
Divulgação 

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, promete 

movimentar a praia de Areia Preta neste sábado (02), das 08h00 às 13h00 horas. Na 

terceira edição do evento o objetivo é promover oficinas, palestras e ações culturais em 

conjunto com escolas do município, UFRN, IFRN, UNP, UERN, 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 amanhã, que tem na programação o lançamento da “Volta ciclística” em 

comemoração ao selo postal de bicicletas antigas, dos Correios.  

 

A volta ciclística aberta ao público, abre as atividades programadas do sábado, às 8h, com 

um percurso comemorativo de 8 quilômetros, com saída e retorno no Portal do Sol 

Kleberson Nascimento, em Areia Preta. O trajeto vai percorrer a Av. Governador Silvio 

Pedroza e a Av. Presidente Café Filho nos dois sentidos da via, em formato de volta 

ciclística. 

 

Ainda inserida na programação cultural do “Nossa Orla” está o teatro educativo da STTU, 

uma apresentação dos educadores de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana, levando ações lúdicas e mensagens sobre o respeito às regras de trânsito. Na 

parte esportiva, a Secretaria de Esporte e Lazer vai oferecer aula de zumba, recreação 

infantil e apoiar a última etapa do campeonato norte-rio-grandense de beach handebol, 

que conta com participação de 600 atletas de todo o Rio Grande do Norte. A competição 

ocorre o dia inteiro na Praia de Miami. 
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Os próximos encontros serão nos sábados dia 09 em Ponta Negra e o encerramento que 
será dia 16 com a divulgação do resultado do concurso do festival da ginga. 
 
“Natal se firma, cada vez mais, como uma das cidades que mais apresentam opções de 
cultura e lazer para o povo da cidade. O projeto Nossa Orla é um exemplo disso. Com ele, 
não só os natalenses, mas os turistas veem a cidade com mais prestígio”, 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 10h00 às 17h00 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), Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte 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, Royal Prestige, Cesar 
Treinamento Funcional e Fecomércio. 
 
Programação completa: 
 

Teatro Educativo da STTU – 08:30 
Mc Carcará – 09:00 
T-Dance – 09:10 
Shampoo Mc – 09:20 
Jeff – 09:50 
Zumba – 10:20 
Ujó – 11:00 

DDR – 11:30 

Makes – 12:00 
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Comenda Radir Pereira será entregue dia 08 de dezembro 
 

 

 

É por ocasião da confraternização de final de ano, promovida pela 

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sidivarejo e Fecomércio, às 

21h, no Mediterranium Eventos, em Currais Novos. Serão atrações 

musicais, Paulinho e Parcélio, e Isaque Galvão. 
 
 

http://www.vlaudeyliberato.com/images/2017/12/Marcelo-Queiroz-apresenta-os-n%C3%BAmeros-da-atua%C3%A7%C3%A3o-do-Sistema-Fecom%C3%A9rcio-em-Currais-Novos_Foto-Ascom-Fecom%C3%A9rcio-1.jpg


 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 01.12.17 
 

Garibaldi parabeniza Fecomércio/RN por 

novo prédio do SESC em Mossoró 

 

O senador Garibaldi Filho prestigiou a festa de inauguração do novo prédio do 

Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (SESC/RN), em Mossoró, na 

noite desta quinta-feira (30). A reinauguração ocorreu após dois anos de reforma e um 

investimento de R$ 30 milhões, como iniciativa da Federação do Comércio 

(Fecomércio/RN). 

Com a conclusão da obra, a unidade do SESC de Mossoró dobrará sua área 

construída, passando a ter 10 mil m², com capacidade para triplicar o número de 

beneficiários, ofertando serviços de saúde, educação e cultura, além de 800 refeições 

diárias em seu restaurante. 

“Momento de parabenizar o presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz por este 

excelente trabalho, voltado para a assistência social e cidadania da comunidade 

mossoroense. Esta unidade está entre as melhores do Brasil e tem uma história íntima 

com o RN, sendo a unidade mais antiga”, ressaltou Garibaldi. 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 01.12.17 
 

GARIBALDI PARABENIZA FECOMÉRCIO/RN 

POR NOVO PRÉDIO DO SESC EM MOSSORÓ 

 

O senador Garibaldi Filho prestigiou a festa de inauguração do novo prédio do 

Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (SESC/RN), em Mossoró, 

na noite desta quinta-feira (30). A reinauguração ocorreu após dois anos de 

reforma e um investimento de R$ 30 milhões, como iniciativa da Federação do 

Comércio (Fecomércio/RN). 

Com a conclusão da obra, a unidade do SESC de Mossoró dobrará sua área 

construída, passando a ter 10 mil m², com capacidade para triplicar o número de 

beneficiários, ofertando serviços de saúde, educação e cultura, além de 800 

refeições diárias em seu restaurante. 

“Momento de parabenizar o presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz por este 

excelente trabalho, voltado para a assistência social e cidadania da comunidade 

mossoroense. Esta unidade está entre as melhores do Brasil e tem uma história 

íntima com o RN, sendo a unidade mais antiga”, ressaltou Garibaldi. 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-FpX2GIWh5yQ/WiEhvSFDroI/AAAAAAAAtzo/BUYubQ4XvbUmqLNxqZdEeOCPAazOpcokQCLcBGAs/s1600/novo%2Bpredio%2Bdo%2Bsesc%2Bde%2Bmossoro%2B-%2B30%2Bde%2Bnovembro%2Bde%2B2017%2B%252814%2529%2B%25281%2529.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-FpX2GIWh5yQ/WiEhvSFDroI/AAAAAAAAtzo/BUYubQ4XvbUmqLNxqZdEeOCPAazOpcokQCLcBGAs/s1600/novo%2Bpredio%2Bdo%2Bsesc%2Bde%2Bmossoro%2B-%2B30%2Bde%2Bnovembro%2Bde%2B2017%2B%252814%2529%2B%25281%2529.JPG
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Garibaldi participa da inauguração de 
novo prédio do SESC em Mossoró 
 

O senador Garibaldi Filho prestigiou a festa de inauguração do novo prédio do 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (SESC/RN), em Mossoró, 
na noite desta quinta-feira (30). A reinauguração ocorreu após dois anos de 
reforma e um investimento de R$ 30 milhões, como iniciativa da Federação do 
Comércio (Fecomércio/RN). 

Com a conclusão da obra, a unidade do SESC de Mossoró dobrará sua área 
construída, passando a ter 10 mil m², com capacidade para triplicar o número de 
beneficiários, ofertando serviços de saúde, educação e cultura, além de 800 
refeições diárias em seu restaurante. 
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Sistema Fecomércio oferece serviços gratuitos 
aos moradores de Nova Cruz 
 

 
Localizado no Agreste Potiguar, o município de Nova Cruz recebe, entre os dias 4 e 6 de 
dezembro, uma Ação Social do Sistema Fecomércio, por meio do Sesc e Senac. A 
programação será realizada no Sesc Ler Nova Cruz, das 14h às 22h, com ambiente e 
atividades para toda a família. Serão oferecidos à população palestras, oficinas 
gratuitas, torneio esportivo, BiblioSesc, aulões de dança, serviços na área da saúde e 
muito mais. 
 
 Já o Espaço de Beleza do Senac, terá como serviços corte de cabelo, esmaltação de 
unhas e design de sobrancelha, oferecidos no dia 06. Na ocasião, também serão 
entregues os óculos de grau do projeto Ver para Aprender. 
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Sistema Fecomércio oferece serviços gratuitos aos 
moradores de Nova Cruz 

 
Localizado no Agreste Potiguar, o município de Nova Cruz recebe, entre os 
dias 4 e 6 de dezembro, uma Ação Social do Sistema Fecomércio, por meio 
do Sesc e Senac. 
 
A programação será realizada no Sesc Ler Nova Cruz, das 14h às 22h, com 
ambiente e atividades para toda a família. Serão oferecidos à população 
palestras, oficinas gratuitas, torneio esportivo, BiblioSesc, aulões de dança, 
serviços na área da saúde e muito mais.  
 
Já o Espaço de Beleza do Senac, terá como serviços corte de cabelo, 
esmaltação de unhas e design de sobrancelha, oferecidos no dia 06. Na 
ocasião, também serão entregues os óculos de grau do projeto Ver para 
Aprender. 
 
Durante o evento, os participantes poderão fazer o Cartão Sesc e concorrer a 
uma diária com direito a acompanhante no Sesc Enseada Praia Hotel, em 
data a combinar. O resultado será divulgado na quarta-feira (06), durante o 
encerramento do evento. 

https://3.bp.blogspot.com/-3c0GxLEPTw0/WiF2mwQQuyI/AAAAAAABq2Q/DCMu_Gk93a0z2EQTuBk0iBW14FtmWaEnQCLcBGAs/s1600/Postagem_Acao_Social_Nova_Cruz_Geral1-484x363.png
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Serviço: Ação Social do Sistema Fecomércio 
 
Quando: De 04 a 06 de dezembro 
 
Onde: Sesc Ler Nova Cruz: Rua Severino Nunes, nº 55, Frei Damião. 
Município de Nova Cruz. 
 
Confira a Programação: 
 
04/12/2017 – Segunda-feira (14h às 22h) 
 
14h às 21h: BiblioSesc; 
 
14h às 21h: Cartão Sesc; 
 
14h às 18h: Contação de Histórias e Cine Sesc; 
 
18h às 19h: Circuito Aples; 
 
19h às 22h: Torneio Esportivo; 
 
19h às 20h: Oficina Mesa Brasil; 
 
18h30 às 20h30: Palestra “Soluções de Gestão para o setor Alimentício” – 
Janaina Santos do Nascimento 
 
05/12/2017 – Terça-feira (14h às 22h) 
 
14h às 17h: Oficina Geração de Renda Sesc; 
 
16h às 21h: BiblioSesc; 
 
16h às 21h: Cartão Sesc; 
 
16h às 18h: Contação de Histórias e Cine Sesc; 
 
18h às 19h: Aulão de dança; 
 
19h às 22h: Torneio Esportivo; 
 
18h30 às 20h30: Palestra “Qualidade no Atendimento” – Daniel Brandão 
 
06/12/2017 – Quarta-feira (14h às 19h) 
 
14h às 19h: BiblioSesc; 



 

CONTINUAÇÃO 

 
14h às 19h: Cartão Sesc; 
 
14h às 17h: Escovódromo, palestra de saúde bucal e orientação nutricional; 
 
14h às 17h: Realização de IMC e aferição de pressão; 
 
14h às 15h: Apresentação Teatral/contação de histórias Gaudêncio; 
 
15h às 16h: Cine Sesc; 
 
16h às 17h: Aulão de dança; 
 
16h às 17h: Circuito Aples; 
 
18h às 19h: Solenidade de entrega dos óculos – Projeto Ver para Aprender 
 
14h às 18h: Espaço de Beleza Senac (Corte de cabelo, Esmaltação e Design 
de Sobrancelhas). 
 
Fecomércio RN 

 



 

SESC 
VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 03.12.17 
 

Mossoró recebeu nova unidade do 

Sesc 

 

Mossoró ganhou esta semana um novo Sesc. A unidade foi reinaugurada e contou 

com a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, 

autoridades e empresários locais, que conheceram de perto as novas instalações da 

unidade considerada como a mais completa do estado. O Sesc Mossoró recebeu um 

investimento total de cerca de R$ 30 milhões em dois anos de obras, período em que 

não houve interrupção das atividades para comerciários e seus dependentes. A 

unidade terá ações em todos os eixos desenvolvidos pela entidade: Cultura, Educação, 

Lazer, Saúde e Assistência. “Devolvemos a Mossoró um Sesc como ele merece, 

duplicando a área construída. Também dobramos e ampliamos a capacidade de 

atuação, cuidando das pessoas, transformando vidas”afirmou o presidente do Sistema 

Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. E neste domingo o Sesc preparou uma 

programação diferente para homenagear a iniciativa, com contação de histórias, 

pintura no rosto, show de mágica, além do espetáculo infantil “O Mundo dos Cubos e 

de sessões infantis no CineSesc. E no espaço esportivo e de lazer torneios nos campos 

de futebol e no ginásio, recreação aquática. 

 
 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/12/Presidente-Marcelo-Queiroz-e-autoridades-descerram-a-placa-de-inaugura%C3%A7%C3%A3o-do-novo-Sesc-Mossor%C3%B3.jpg
http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/12/Presidente-Marcelo-Queiroz-e-autoridades-descerram-a-placa-de-inaugura%C3%A7%C3%A3o-do-novo-Sesc-Mossor%C3%B3.jpg


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 02.12.17 

Nova unidade do Sesc terá 

programação especial no 

domingo 
Mossoró ganhou um Sesc do tamanho que a cidade merece 

Por Redação 

 

 

Mossoró ganhou um Sesc do tamanho que a cidade merece. A unidade foi reinaugurada e contou 

com a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, autoridades e 

empresários locais, que conheceram de perto as novas instalações da unidade mais completa do 

estado. 

 O Sesc Mossoró recebeu um investimento total de cerca de R$ 30 milhões em dois anos de obras, 

período em que não houve interrupção das atividades para comerciários e seus dependentes. A 

unidade terá ações em todos os eixos desenvolvidos pela entidade: Cultura, Educação, Lazer, 

Saúde e Assistência. 

“É com muito orgulho, honra e felicidade estar aqui com esse desafio vencido. Devolvemos ao 

país de Mossoró um Sesc como ele merece, duplicando a área construída. Também dobramos e 

ampliamos nossa capacidade de atuação, cuidando das pessoas, transformando vidas. Além disso, 

com os investimentos, movimentamos também a economia mossoroense com a geração de cerca 

de 350 empregos diretos e indiretos durante os anos de obra”, afirmou o presidente do Sistema 

Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

O diretor de Administração e Planejamento do Departamento Nacional do Sesc, Robson Pereira 

Costa, participou da solenidade representando o Diretor Geral do Sesc, Carlos Artexes, “entusiasta 

e apoiador da obra, posturas que foram primordiais para viabilizá-la”. 

“Como o presidente Marcelo falou, Artexes foi um apoiador dessa obra pois visualizou os 

benefícios dela para a comunidade de Mossoró. O Sistema Fecomércio RN está de parabéns por 

essa unidade, uma das mais completas do Brasil”, completou Costa. 

O diretor Regional do Sesc RN, Nivaldo Pereira da Costa, reforçou o compromisso do Sesc em 

atender os comerciários e seus dependentes em trabalhos e serviços nos cinco segmentos 

desenvolvidos pela instituição: saúde, educação, esporte e lazer, assistência social e cultura. 

“Entregamos uma unidade rejuvenescida e atualizada em relação às necessidades de uma 

comunidade que cresceu, que ficou mais exigente. E o Sesc, em sintonia com essa sociedade, se 

empenhou em transformar essa unidade e conseguiu, entregando a Mossoró um novo e mais 

completo Sesc”, assegurou. 

O senador Garibaldi Alves Filho foi uma das autoridades presentes e se disse impressionado com 

as instalações do Sesc Mossoró. “Mossoró está sendo contemplada com uma grande sede do Sesc. 

Trata-se de um grande investimento que vai multiplicar o trabalho realizado pela instituição tanto 

no campo educacional, como na saúde, na capacitação profissional”, declarou o parlamentar. 

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. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 01.12.17 
 

NOVA UNIDADE DO SESC É INAUGURADA 

EM MOSSORÓ E PÚBLICO TERÁ 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NO DOMINGO 

(3) 
 

Mossoró ganhou nesta quinta-feira (30.11) um Sesc do tamanho que a cidade 

merece. A unidade foi reinaugurada e contou com a presença do presidente do 

Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, autoridades e empresários locais, 

que conheceram de perto as novas instalações da unidade mais completa do 

estado. 

 

O Sesc Mossoró recebeu um investimento total de cerca de R$ 30 milhões em 

dois anos de obras, período em que não houve interrupção das atividades para 

comerciários e seus dependentes. A unidade terá ações em todos os eixos 

desenvolvidos pela entidade: Cultura, Educação, Lazer, Saúde e Assistência. 

 

“É com muito orgulho, honra e felicidade estar aqui com esse desafio vencido. 

Devolvemos ao país de Mossoró um Sesc como ele merece, duplicando a área 

construída. Também dobramos e ampliamos nossa capacidade de atuação, 

cuidando das pessoas, transformando vidas. Além disso, com os investimentos, 

movimentamos também a economia mossoroense com a geração de cerca de 

350 empregos diretos e indiretos durante os anos de obra”, afirmou o presidente 

do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

 

O diretor de Administração e Planejamento do Departamento Nacional do Sesc, 

Robson Pereira Costa, participou da solenidade representando o Diretor Geral 

do Sesc, Carlos Artexes, “entusiasta e apoiador da obra, posturas que foram 

primordiais para viabilizá-la”. 

 

“Como o presidente Marcelo falou, Artexes foi um apoiador dessa obra pois 

visualizou os benefícios dela para a comunidade de Mossoró. O Sistema 

Fecomércio RN está de parabéns por essa unidade, uma das mais completas do 

Brasil”, completou Costa. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

O diretor Regional do Sesc RN, Nivaldo Pereira da Costa, reforçou o 

compromisso do Sesc em atender os comerciários e seus dependentes em 

trabalhos e serviços nos cinco segmentos desenvolvidos pela instituição: saúde, 

educação, esporte e lazer, assistência social e cultura. 

 

“Entregamos uma unidade rejuvenescida e atualizada em relação às 

necessidades de uma comunidade que cresceu, que ficou mais exigente. E o 

Sesc, em sintonia com essa sociedade, se empenhou em transformar essa 

unidade e conseguiu, entregando a Mossoró um novo e mais completo Sesc”, 

assegurou. 

 

O senador Garibaldi Alves Filho foi uma das autoridades presentes e se disse 

impressionado com as instalações do Sesc Mossoró. “Mossoró está sendo 

contemplada com uma grande sede do Sesc. Trata-se de um grande 

investimento que vai multiplicar o trabalho realizado pela instituição tanto no 

campo educacional, como na saúde, na capacitação profissional”, declarou o 

parlamentar. 

 

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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*Legenda foto anexada: Diretor Executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz; 

diretor da Fecomércio RN, Dijosete Veríssimo da Costa; senador Garibaldi Alves 

Filho; presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz; 

presidente da Faern, José Álvares Vieira; vice-presidente da Fecomércio RN e 

presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Macaíba, Luiz Lacerda; diretor 

de Operações do Sebrae RN, José Eduardo Viana; vice-presidente da Fiern, 

Pedro Terceiro. 
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Nova unidade do Sesc é inaugurada em 

Mossoró e público terá programação 

especial no domingo 

 

Mossoró ganhou nesta quinta-feira (30.11) um Sesc do tamanho que a cidade merece. 

A unidade foi reinaugurada e contou com a presença do presidente do Sistema 

Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, autoridades e empresários locais, que conheceram 

de perto as novas instalações da unidade mais completa do estado. 

O Sesc Mossoró recebeu um investimento total de cerca de R$ 30 milhões em dois 

anos de obras, período em que não houve interrupção das atividades para 

comerciários e seus dependentes. A unidade terá ações em todos os eixos 

desenvolvidos pela entidade: Cultura, Educação, Lazer, Saúde e Assistência. 

“É com muito orgulho, honra e felicidade estar aqui com esse desafio vencido. 

Devolvemos ao país de Mossoró um Sesc como ele merece, duplicando a área 

construída. Também dobramos e ampliamos nossa capacidade de atuação, cuidando 

das pessoas, transformando vidas. Além disso, com os investimentos, movimentamos 

também a economia mossoroense com a geração de cerca de 350 empregos diretos e  
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indiretos durante os anos de obra”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio RN, 

Marcelo Queiroz. 

 

O diretor de Administração e Planejamento do Departamento Nacional do Sesc, 

Robson Pereira Costa, participou da solenidade representando o Diretor Geral do 

Sesc, Carlos Artexes, “entusiasta e apoiador da obra, posturas que foram primordiais 

para viabilizá-la”. 

“Como o presidente Marcelo falou, Artexes foi um apoiador dessa obra pois 

visualizou os benefícios dela para a comunidade de Mossoró. O Sistema Fecomércio 

RN está de parabéns por essa unidade, uma das mais completas do Brasil”, completou 

Costa. 

O diretor Regional do Sesc RN, Nivaldo Pereira da Costa, reforçou o compromisso do 

Sesc em atender os comerciários e seus dependentes em trabalhos e serviços nos cinco 

segmentos desenvolvidos pela instituição: saúde, educação, esporte e lazer, 

assistência social e cultura. 

“Entregamos uma unidade rejuvenescida e atualizada em relação às necessidades de 

uma comunidade que cresceu, que ficou mais exigente. E o Sesc, em sintonia com 

essa sociedade, se empenhou em transformar essa unidade e conseguiu, entregando a 

Mossoró um novo e mais completo Sesc”, assegurou. 
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O senador Garibaldi Alves Filho foi uma das autoridades presentes e se disse 

impressionado com as instalações do Sesc Mossoró. “Mossoró está sendo 

contemplada com uma grande sede do Sesc. Trata-se de um grande investimento que 

vai multiplicar o trabalho realizado pela instituição tanto no campo educacional, como 

na saúde, na capacitação profissional”, declarou o parlamentar. 

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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Nova unidade do Sesc é inaugurada em Mossoró e 
público terá programação especial no domingo 

 
Dirigentes do Sistema Fecomércio RN, autoridades, empresários conheceram a 
unidade que passou por grande reforma e ampliação de quase R$ 30 milhões 

 
Mossoró ganhou nesta quinta-feira (30.11) um Sesc do tamanho que a cidade 
merece. A unidade foi reinaugurada e contou com a presença do presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, autoridades e empresários locais, 
que conheceram de perto as novas instalações da unidade mais completa do 
estado. 
 
O Sesc Mossoró recebeu um investimento total de cerca de R$ 30 milhões em 
dois anos de obras, período em que não houve interrupção das atividades para 
comerciários e seus dependentes. A unidade terá ações em todos os eixos 
desenvolvidos pela entidade: Cultura, Educação, Lazer, Saúde e Assistência.  
 
“É com muito orgulho, honra e felicidade estar aqui com esse desafio vencido. 
Devolvemos ao país de Mossoró um Sesc como ele merece, duplicando a área 
construída. Também dobramos e ampliamos nossa capacidade de atuação, 
cuidando das pessoas, transformando vidas. Além disso, com os investimentos, 
movimentamos também a economia mossoroense com a geração de cerca de  

https://2.bp.blogspot.com/-HFxhssbH2hM/WiG-E1Nu7fI/AAAAAAABq3Q/hnUQQiiCV38oSgzH7CK-zTgixqpzY4fdQCLcBGAs/s1600/mosso03-484x363.jpg
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350 empregos diretos e indiretos durante os anos de obra”, afirmou o presidente 
do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
O diretor de Administração e Planejamento do Departamento Nacional do Sesc, 
Robson Pereira Costa, participou da solenidade representando o Diretor Geral 
do Sesc, Carlos Artexes, “entusiasta e apoiador da obra, posturas que foram 
primordiais para viabilizá-la”. 
 
“Como o presidente Marcelo falou, Artexes foi um apoiador dessa obra pois 
visualizou os benefícios dela para a comunidade de Mossoró. O Sistema 
Fecomércio RN está de parabéns por essa unidade, uma das mais completas do 
Brasil”, completou Costa. 
 
O diretor Regional do Sesc RN, Nivaldo Pereira da Costa, reforçou o 
compromisso do Sesc em atender os comerciários e seus dependentes em 
trabalhos e serviços nos cinco segmentos desenvolvidos pela instituição: saúde, 
educação, esporte e lazer, assistência social e cultura. 
 
“Entregamos uma unidade rejuvenescida e atualizada em relação às 
necessidades de uma comunidade que cresceu, que ficou mais exigente. E o 
Sesc, em sintonia com essa sociedade, se empenhou em transformar essa 
unidade e conseguiu, entregando a Mossoró um novo e mais completo Sesc”, 
assegurou. 
 
O senador Garibaldi Alves Filho foi uma das autoridades presentes e se disse 
impressionado com as instalações do Sesc Mossoró. “Mossoró está sendo 
contemplada com uma grande sede do Sesc. Trata-se de um grande 
investimento que vai multiplicar o trabalho realizado pela instituição tanto no 
campo educacional, como na saúde, na capacitação profissional”, declarou o 
parlamentar. 
 
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. 
 
Fecomércio RN 
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ÚLTIMO DIA DO FEST FRANGO TERÁ SHOWS 

COM GERLIANE SOUZA E ISAQUE GALVÃO 

 

 

Sucesso de público nos dois primeiros dias, a V Feira de Avicultura do Trairi (Fest 

Frango) será encerrada hoje (02). O evento começa a partir das 18h, no Pátio da Matriz. 

Na programação deste sábado (02), Festival Gastronômico, oficinas sobre alimentação 

saudável na cozinha móvel do Sesi, exposições, orientações sobre saúde, atividades 

recreativas e educativas, além dos shows de Gerliane Souza e Isaque Galvão. 

O V Fest Frango 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, Sesc e 

Fecomérico. 

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-A0SWe8EzUzg/WiLZkc3td7I/AAAAAAAA9a8/hAiFgGdJqqctVd3vU6PYCSMx4uec4lSrQCLcBGAs/s1600/FESTFRANGO2017-OK.JPG
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Último dia do Fest Frango terá shows com Gerliane 

Souza e Isaque Galvão 
Sucesso de público nos dois primeiros dias, a V Feira de Avicultura do Trairi (Fest Frango) será 

encerrada hoje (02). O evento começa a partir das 18h, no Pátio da Matriz. 

Na programação deste sábado (02), Festival Gastronômico, oficinas sobre alimentação 

saudável na cozinha móvel do Sesi, exposições, orientações sobre saúde, atividades 

recreativas e educativas, além dos shows de Gerliane Souza e Isaque Galvão. 

O V Fest Frango 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, Sesc e Fecomérico. 

 

Foto: André Fotos 

 
 

http://santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/105-institucional/1984-ultimo-dia-do-fest-frango-tera-shows-com-gerliane-souza-e-isaque-galvao
http://santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/105-institucional/1984-ultimo-dia-do-fest-frango-tera-shows-com-gerliane-souza-e-isaque-galvao
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PRIMEIRO DIA DO V FEST FRANGO TEM 

VÁRIAS ATRAÇÕES E GRANDE PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

 

A V Feira de Avicultura do Trairi (Fest Frango) teve início nesta quinta-feira (30) com 

grande participação popular e várias atrações. Neste primeiro dia, o destaque foi para os 

concursos da “Galinha mais Glamourosa” e “O Maior Comedor de Frango”, além do 

Festival Gastronômico. 

 

As pessoas que participaram do Fest Frango nesta quinta (30) também puderam 

participar da oficina sobre alimentação oferecida através da cozinha móvel do Sesi, feira 

de artesanato e exposições. Os oito restaurantes que participam do evento começaram 

a servir seus pratos feitos à base de frango. Aconteceram também apresentações 

culturais e show do “Trio Arapuá”. 

 

Nesta sexta-feira (01), o segundo dia do evento começou com o Seminário de Avicultura 

da Região Trairi, no Instituto Cônego Monte, pela manhã. À noite, as atrações se 

concentram na estrutura montada no Pátio da Matriz. Os shows desta sexta (01) serão 

de Ericleidson Lima e Banda e Messias Paraguai. 

 

O V Fest Frango, que acontece até amanhã (02), 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, Sesc e Fecomérico. 

  

 

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.santacruz.rn.gov.br%2Fsite%2Fimages%2FFESTFRANGO2017-PRIMEIRODIA-008.JPG&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
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Primeiro dia do V Fest Frango tem várias atrações e 

grande participação popular; fotos 
A V Feira de Avicultura do Trairi (Fest Frango) teve início nesta quinta-feira (30) com grande 

participação popular e várias atrações. Neste primeiro dia, o destaque foi para os concursos 

da “Galinha mais Glamourosa” e “O Maior Comedor de Frango”, além do Festival 

Gastronômico. 

As pessoas que participaram do Fest Frango nesta quinta (30) também puderam participar da 

oficina sobre alimentação oferecida através da cozinha móvel do Sesi, feira de artesanato e 

exposições. Os oito restaurantes que participam do evento começaram a servir seus pratos 

feitos à base de frango. Aconteceram também apresentações culturais e show do “Trio 

Arapuá”. 

Nesta sexta-feira (01), o segundo dia do evento começou com o Seminário de Avicultura da 

Região Trairi, no Instituto Cônego Monte, pela manhã. À noite, as atrações se concentram na 

estrutura montada no Pátio da Matriz. Os shows desta sexta (01) serão de Ericleidson Lima e 

Banda e Messias Paraguai. 

O V Fest Frango, que acontece até amanhã (02), 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, Sesc e 

Fecomérico. 

 

 
 

http://santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/105-institucional/1982-primeiro-dia-do-v-fest-frango-tem-varias-atracoes-e-grande-participacao-popular-fotos
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Seminário sobre avicultura abre o segundo dia do Fest 

Frango; programação segue no Pátio da Matriz 
O segundo dia da V Feira de Avicultura do Trairi (Fest Frango) começou com o “Seminário de 

Avicultura da Região do Trairi”. O evento aconteceu durante a manhã desta sexta-feira (01), 

no auditório do Instituto Cônego Monte, que ficou completamente lotado. O Seminário 

integra a parte técnica do Fest Frango e apresentou uma temática voltada para a criação de 

galinhas caipiras. 

Foram quatros palestras durante toda a manhã, com os seguintes temas: “Controle Sanitário 

na Criação de Aves Caipiras” (palestrantes: Frederico Britto-médico veterinário/EPE Produtos 

Agropecuários), “Mercado de Carne e Ovos Caipira na grande Natal” (palestrante: Ana 

Carolina-analista técnica do Sebrae/RN, “Exigências e Fluxograma da Unidade de abate de 

Aves” (palestrante: Hélio Andrade-Setas Consultoria e “Limpeza e Desinfecção de Instalações 

Avícolas (palestrante: Aguinaldo Figueroa-médico veterinário-USIVET). 

O “Seminário de Avicultura da Região do Trairi” contou com as participações da prefeita de 

Santa Cruz/RN, Fernanda Costa, do vice-prefeito de Santa Cruz/RN, Ivanildo Ferreira,  do 

diretor técnico do Sebrae/RN, João Hélio, do gerente do escritório regional do Sebrae/RN, 

Gustavo Cosme, além de secretários municipais e outras autoridades locais. 

Hoje à noite, a partir das 18h, a programação do Fest Frango segue na estrutura montada no 

Pátio da Matriz. Continua o Festival Gastronômico, feira de artesanato, exposições, atividades 

educativas e recreativas, oficina sobre alimentação com a unidade móvel do 

Sesi,  apresentações culturais e shows com Ericleidson Lima e Banda e Messias Paraguai. 

O V Fest Frango, que acontece até amanhã (02), 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, Sesc e 

Fecomérico. 

http://santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/105-institucional/1983-seminario-sobre-avicultura-abre-o-segundo-dia-do-fest-frango-programacao-segue-no-patio-da-matriz
http://santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/105-institucional/1983-seminario-sobre-avicultura-abre-o-segundo-dia-do-fest-frango-programacao-segue-no-patio-da-matriz
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SENAC 
VEÍCULO: BLOG MARTINS EM PAUTA  DATA: 04.12.17 
 

Serras do Agreste potiguar são novos 
destinos turísticos do RN 
 

 
 

Os municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras 
passam a integrar uma nova rota turística a ser intensificada pelo Governo do 
Estado através do projeto de Dinamização do Turismo neste pedaço do 
Agreste potiguar. 
 
Os três municípios são conhecidos pelas serras, turismo de aventura, 
simplicidade e clima agradável. E o objetivo do projeto, coordenado pela 
Setur e com recurso do Governo Cidadão através de empréstimo do Banco 
Mundial, é levar desenvolvimento e sustentabilidade à região. 
 
Na última quinta-feira (30), após várias discussões com a iniciativa pública, 
privada e turística, foi apresentado três opções de marcas para trabalhar a 
divulgação desses destinos. E foi o público dos três municípios quem 
escolheu a mais representativa. 
 
A logomarca mais votada inclui a serra, o mandacaru e o sol, característicos 
da região e formatados com linhas e contornos suaves que remetem a um 
desenho feito à mão. Essa expressão simples e ao mesmo tempo forte busca 
passar a essência do destino: um lugar onde o tempo é infinito. O azul 
aplicado ao desenho é uma tentativa de combinar os diversos tons de azul, 
verde e amarelo presentes no céu, na vegetação e nas rochas. 



 

CONTINUAÇÃO 
 
“É uma região de potencial turístico imenso. E queremos dotar a área de 
infraestrutura adequada para que o visitante seja bem acolhido, possa voltar 
e recomendar a outros. Além, claro, de envolver toda a comunidade nesse 
trabalho, porque o turismo tem por essência a geração de emprego e renda”, 
enfatizou o secretário estadual de turismo, Ruy Gaspar. 
 
A subsecretária de turismo, Solange Portela, ressaltou ainda que ainda este 
ano será intensificada a divulgação desses destinos nas mídias sociais, e em 
2018 o objetivo é buscar parcerias para reforçar essa promoção deste novo 
destino do RN. 
 
O prefeito de Passa e Fica, Leonardo Lisboa participou das discussões e 
enfatizou a importância de planejar o turismo na região. “O Projeto de 
Dinamização está em curso e todas as prefeituras integrantes já começam a 
sentir as mudanças. Estamos nos qualificando e engajando os comerciantes 
locais. Através do turismo vamos ter novas oportunidades de trabalho para a 
região”, destacou. 
 
A reunião para escolha da marca Serras do Agreste Potiguar aconteceu no 
Ginásio Pepeuzão e contou com a presença de hoteleiros, representantes do 
Sebrae, Senac, secretários de turismo da região, empresários e 
comerciantes. 
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Serras do Agreste potiguar são 

novos destinos turísticos do RN 
Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras passam a integrar uma nova rota 

Por Redação 

 

 

Os municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras passam a integrar uma 

nova rota turística a ser intensificada pelo Governo do Estado através do projeto de Dinamização 

do Turismo neste pedaço do Agreste potiguar. 

 Os três municípios são conhecidos pelas serras, turismo de aventura, simplicidade e clima 

agradável. E o objetivo do projeto, coordenado pela Setur e com recurso do Governo Cidadão 

através de empréstimo do Banco Mundial, é levar desenvolvimento e sustentabilidade à região. 

 Na última quinta-feira (30), após várias discussões com a iniciativa pública, privada e turística, 

foi apresentado três opções de marcas para trabalhar a divulgação desses destinos. E foi o público 

dos três municípios quem escolheu a mais representativa. 

 A logomarca mais votada inclui a serra, o mandacaru e o sol, característicos da região e 

formatados com linhas e contornos suaves que remetem a um desenho feito à mão. Essa expressão 

simples e ao mesmo tempo forte busca passar a essência do destino: um lugar onde o tempo é 

infinito. O azul aplicado ao desenho é uma tentativa de combinar os diversos tons de azul, verde e 

amarelo presentes no céu, na vegetação e nas rochas. 

“É uma região de potencial turístico imenso. E queremos dotar a área de infraestrutura adequada 

para que o visitante seja bem acolhido, possa voltar e recomendar a outros. Além, claro, de  
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envolver toda a comunidade nesse trabalho, porque o turismo tem por essência a geração de 

emprego e renda”, enfatizou o secretário estadual de turismo, Ruy Gaspar. 

 A subsecretária de turismo, Solange Portela, ressaltou ainda que ainda este ano será intensificada 

a divulgação desses destinos nas mídias sociais, e em 2018 o objetivo é buscar parcerias para 

reforçar essa promoção deste novo destino do RN. 

 O prefeito de Passa e Fica, Leonardo Lisboa participou das discussões e enfatizou a importância 

de planejar o turismo na região. “O Projeto de Dinamização está em curso e todas as prefeituras 

integrantes já começam a sentir as mudanças. Estamos nos qualificando e engajando os 

comerciantes locais. Através do turismo vamos ter novas oportunidades de trabalho para a região”, 

destacou. 

 A reunião para escolha da marca Serras do Agreste Potiguar aconteceu no Ginásio Pepeuzão e 

contou com a presença de hoteleiros, representantes do Sebrae, Senac, secretários de turismo da 

região, empresários e comerciantes. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG NOVA CRUZ OFICIAL RN  DATA: 02.12.17 
 

Serras do Agreste potiguar são o 

novo destino turístico do Rio 

Grande do Norte 
 

Os municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras passam a 

integrar uma nova rota turística a ser intensificada pelo Governo do Estado através do 

projeto de Dinamização do Turismo neste pedaço do Agreste potiguar. 

Os três municípios são conhecidos pelas serras, turismo de aventura, simplicidade e 

clima agradável. E o objetivo do projeto, coordenado pela Setur e com recurso do 

Governo Cidadão através de empréstimo do Banco Mundial, é levar desenvolvimento 

e sustentabilidade à região. 

Na última quinta-feira, 30, após várias discussões com a iniciativa pública, privada e 

turística, foi apresentado três opções de marcas para trabalhar a divulgação desses 

destinos. E foi o público dos três municípios quem escolheu a mais representativa. 

A logomarca mais votada inclui a serra, o mandacaru e o sol, característicos da região 

e formatados com linhas e contornos suaves que remetem a um desenho feito à mão. 

Essa expressão simples e ao mesmo tempo forte busca passar a essência do destino: 

um lugar onde o tempo é infinito. O azul aplicado ao desenho é uma tentativa de 

combinar os diversos tons de azul, verde e amarelo presentes no céu, na vegetação e 

nas rochas. 

“É uma região de potencial turístico imenso. E queremos dotar a área de infraestrutura 

adequada para que o visitante seja bem acolhido, possa voltar e recomendar a outros. 

Além, claro, de envolver toda a comunidade nesse trabalho, porque o turismo tem por 

essência a geração de emprego e renda”, enfatizou o secretário estadual de turismo, 

Ruy Gaspar. 

A subsecretária de turismo, Solange Portela, ressaltou ainda que ainda este ano será 

intensificada a divulgação desses destinos nas mídias sociais, e em 2018 o objetivo é 

buscar parcerias para reforçar essa promoção deste novo destino do RN. 
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O prefeito de Passa e Fica, Leonardo Lisboa participou das discussões e enfatizou a 

importância de planejar o turismo na região. “O Projeto de Dinamização está em 

curso e todas as prefeituras integrantes já começam a sentir as mudanças. Estamos nos 

qualificando e engajando os comerciantes locais. Através do turismo vamos ter novas 

oportunidades de trabalho para a região”, destacou. 

A reunião para escolha da marca Serras do Agreste Potiguar aconteceu no Ginásio 

Pepeuzão e contou com a presença de hoteleiros, representantes do Sebrae, Senac, 

secretários de turismo da região, empresários e comerciantes. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DALTRO EMRENCIANO  DATA: 02.12.17 
 

SERRAS DO AGRESTE POTIGUAR É 
O NOVO DESTINO TURÍSTICO DO 
RN 

 

Foto: Elias Medeiros 

Os municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras 
são conhecidos pelas serras, turismo de aventura, simplicidade e clima 
agradável, esses foram os destaques mencionados pelos turistas que visitam 
a região. Devido ao seu potencial turístico, o Governo do RN está 
desenvolvendo nesta região o Projeto de Dinamização do Turismo que visa 
levar desenvolvimento e sustentabilidade para região. O Projeto é 
coordenado pela Setur e conta com recurso do Governo Cidadão através dos 
recursos do Banco Mundial. 

Nesta quinta-feira(30), após várias discussões que incluem entrevistas com a 
iniciativa pública, privada e turística foi apresentado três opções de marcas 
para que o público dos três municípios escolhessem a que melhor representa 
o destino Serras do Agreste Potiguar. 

A logomarca escolhida simboliza paisagem do agreste potiguar é 
representada pela serra, o mandacaru e o sol, tão caraterísticos da região.  
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Com linhas e contornos suaves, que remetem a um desenho feito à mão, 
essa expressão simples e ao mesmo tempo forte busca passar a essência do 
destino; um lugar onde o tempo é infinito. O azul aplicado ao desenho é uma 
tentativa de combinar os diversos tons de azul, verde e amarelo presentes no 
céu, na vegetação e nas rochas. 

“A partir deste ano vamos iniciar a divulgação nas mídias sociais, em 2018 
vamos intensificar em parceria o segmento do turismo o novo destino do RN”, 
explica Solange Portela, sub-secretária de turismo. 

 

Foto: Divulgação / Passa e Fica 

O prefeito de Passa e Fica, Leonardo Lisboa participou das discursões e 
enfatizou a importância de planejar o turismo na região. “O Projeto de 
Dinamização está em curso e todas as prefeituras integrantes já começa a 
sentir as mudanças. Estamos nos qualificando e engajando os comerciantes 
locais, nós temos potencial e através do turismo vamos melhoras os índices 
de emprego e renda da nossa região”, destacou. 
A reunião para escolha da marca Serras do Agreste Potiguar aconteceu no 
Ginásio Pepeuzão e contou com a presença de hoteleiros, representantes do 
Sebrae, Senac, secretários de turismo da região, empresários e 
comerciantes. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CRISTINA LIRA  DATA: 02.12.17 
 

SERRAS DO AGRESTE POTIGUAR É O NOVO 
DESTINO TURÍSTICO DO RN 

Os municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras passam a 

integrar uma nova rota turística a ser intensificada pelo Governo do Estado através do 

projeto de Dinamização do Turismo neste pedaço do Agreste potiguar. 

Os três municípios são conhecidos pelas serras, turismo de aventura, simplicidade e clima 

agradável. E o objetivo do projeto, coordenado pela Setur e com recurso do Governo 

Cidadão através de empréstimo do Banco Mundial, é levar desenvolvimento e 

sustentabilidade à região. 

Na última quinta-feira (30), após várias discussões com a iniciativa pública, privada e 

turística, foi apresentado três opções de marcas para trabalhar a divulgação desses 

destinos. E foi o público dos três municípios quem escolheu a mais representativa. 

A logomarca mais votada inclui a serra, o mandacaru e o sol, característicos da região e 

formatados com linhas e contornos suaves que remetem a um desenho feito à mão. Essa 

expressão simples e ao mesmo tempo forte busca passar a essência do destino: um lugar 

onde o tempo é infinito. O azul aplicado ao desenho é uma tentativa de combinar os 

diversos tons de azul, verde e amarelo presentes no céu, na vegetação e nas rochas. 

“É uma região de potencial turístico imenso. E queremos dotar a área de infraestrutura 

adequada para que o visitante seja bem acolhido, possa voltar e recomendar a outros. 

Além, claro, de envolver toda a comunidade nesse trabalho, porque o turismo tem por 

essência a geração de emprego e renda”, enfatizou o secretário estadual de turismo, Ruy 

Gaspar. 

A subsecretária de turismo, Solange Portela, ressaltou ainda que ainda este ano será 

intensificada a divulgação desses destinos nas mídias sociais, e em 2018 o objetivo é 

buscar parcerias para reforçar essa promoção deste novo destino do RN. 
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O prefeito de Passa e Fica, Leonardo Lisboa participou das discussões e enfatizou a 

importância de planejar o turismo na região. “O Projeto de Dinamização está em curso e 

todas as prefeituras integrantes já começam a sentir as mudanças. Estamos nos 

qualificando e engajando os comerciantes locais. Através do turismo vamos ter novas 

oportunidades de trabalho para a região”, destacou. 

A reunião para escolha da marca Serras do Agreste Potiguar aconteceu no Ginásio 

Pepeuzão e contou com a presença de hoteleiros, representantes do Sebrae, Senac, 

secretários de turismo da região, empresários e comerciantes. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 02.12.17 
 

Serras do Agreste potiguar são o 
novo destino turístico do RN 

Municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das 
Gameleiras passam a integrar nova rota turística a ser intensificada 
pelo Governo do Estado 

Reprodução/ TripAdvisor 
Serra de São Bento é um dos destinos mais procurados pelos turistas 

Redação 

Os municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras 
passam a integrar uma nova rota turística a ser intensificada pelo Governo do 
Estado através do projeto de Dinamização do Turismo neste pedaço do 
Agreste potiguar. 

Os três municípios são conhecidos pelas serras, turismo de aventura, 
simplicidade e clima agradável. E o objetivo do projeto, coordenado pela Setur 
e com recurso do Governo Cidadão através de empréstimo do Banco Mundial, 
é levar desenvolvimento e sustentabilidade à região. 

Na última quinta-feira, 30, após várias discussões com a iniciativa pública, 
privada e turística, foi apresentado três opções de marcas para trabalhar a 
divulgação desses destinos. E foi o público dos três municípios quem escolheu 
a mais representativa. 

A logomarca mais votada inclui a serra, o mandacaru e o sol, característicos da 
região e formatados com linhas e contornos suaves que remetem a um  
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desenho feito à mão. Essa expressão simples e ao mesmo tempo forte busca 
passar a essência do destino: um lugar onde o tempo é infinito. O azul 
aplicado ao desenho é uma tentativa de combinar os diversos tons de azul, 
verde e amarelo presentes no céu, na vegetação e nas rochas. 

“É uma região de potencial turístico imenso. E queremos dotar a área de 
infraestrutura adequada para que o visitante seja bem acolhido, possa voltar e 
recomendar a outros. Além, claro, de envolver toda a comunidade nesse 
trabalho, porque o turismo tem por essência a geração de emprego e renda”, 
enfatizou o secretário estadual de turismo, Ruy Gaspar. 

A subsecretária de turismo, Solange Portela, ressaltou ainda que ainda este 
ano será intensificada a divulgação desses destinos nas mídias sociais, e em 
2018 o objetivo é buscar parcerias para reforçar essa promoção deste novo 
destino do RN. 

O prefeito de Passa e Fica, Leonardo Lisboa participou das discussões e 
enfatizou a importância de planejar o turismo na região. “O Projeto de 
Dinamização está em curso e todas as prefeituras integrantes já começam a 
sentir as mudanças. Estamos nos qualificando e engajando os comerciantes 
locais. Através do turismo vamos ter novas oportunidades de trabalho para a 
região”, destacou. 

A reunião para escolha da marca Serras do Agreste Potiguar aconteceu no 
Ginásio Pepeuzão e contou com a presença de hoteleiros, representantes do 
Sebrae, Senac, secretários de turismo da região, empresários e comerciantes. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS   DATA: 01.12.17 
 

SERRAS DO AGRESTE POTIGUAR É O NOVO 

DESTINO TURÍSTICO DO RN 

 

Os municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras 
passam a integrar uma nova rota turística a ser intensificada pelo Governo do 
Estado através do projeto de Dinamização do Turismo neste pedaço do Agreste 
potiguar. 
 
Os três municípios são conhecidos pelas serras, turismo de aventura, 
simplicidade e clima agradável. E o objetivo do projeto, coordenado pela Setur e 
com recurso do Governo Cidadão através de empréstimo do Banco Mundial, é 
levar desenvolvimento e sustentabilidade à região. 
 
Na última quinta-feira (30), após várias discussões com a iniciativa pública, 
privada e turística, foi apresentado três opções de marcas para trabalhar a 
divulgação desses destinos. E foi o público dos três municípios quem escolheu a 
mais representativa. 
 
A logomarca mais votada inclui a serra, o mandacaru e o sol, característicos da 
região e formatados com linhas e contornos suaves que remetem a um desenho 
feito à mão. Essa expressão simples e ao mesmo tempo forte busca passar a 
essência do destino: um lugar onde o tempo é infinito. O azul aplicado ao 
desenho é uma tentativa de combinar os diversos tons de azul, verde e amarelo  

https://2.bp.blogspot.com/-P2A6Qi2e2tE/WiHTlVbpLkI/AAAAAAAAt1s/qL1i3vPT4HgwCmazf6EbgegiHc_u75nzwCLcBGAs/s1600/Solange%2BPortela_Subsecret%25C3%25A1ria%2Bde%2BTurismo_cr%25C3%25A9dito%2Bda%2Bfoto_Jo%25C3%25A3o%2BVital.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-P2A6Qi2e2tE/WiHTlVbpLkI/AAAAAAAAt1s/qL1i3vPT4HgwCmazf6EbgegiHc_u75nzwCLcBGAs/s1600/Solange%2BPortela_Subsecret%25C3%25A1ria%2Bde%2BTurismo_cr%25C3%25A9dito%2Bda%2Bfoto_Jo%25C3%25A3o%2BVital.JPG
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presentes no céu, na vegetação e nas rochas. 
 
“É uma região de potencial turístico imenso. E queremos dotar a área de 
infraestrutura adequada para que o visitante seja bem acolhido, possa voltar e 
recomendar a outros. Além, claro, de envolver toda a comunidade nesse 
trabalho, porque o turismo tem por essência a geração de emprego e renda”, 
enfatizou o secretário estadual de turismo, Ruy Gaspar. 
 
A subsecretária de turismo, Solange Portela, ressaltou ainda que ainda este ano 
será intensificada a divulgação desses destinos nas mídias sociais, e em 2018 o 
objetivo é buscar parcerias para reforçar essa promoção deste novo destino do 
RN. 
 
O prefeito de Passa e Fica, Leonardo Lisboa participou das discussões e 
enfatizou a importância de planejar o turismo na região. “O Projeto de 
Dinamização está em curso e todas as prefeituras integrantes já começam a 
sentir as mudanças. Estamos nos qualificando e engajando os comerciantes 
locais. Através do turismo vamos ter novas oportunidades de trabalho para a 
região”, destacou. 
 
A reunião para escolha da marca Serras do Agreste Potiguar aconteceu no 
Ginásio Pepeuzão e contou com a presença de hoteleiros, representantes do 
Sebrae, Senac, secretários de turismo da região, empresários e comerciantes. 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 01.12.17 
 

Serras do Agreste potiguar é o novo destino 
turístico do RN 
 

 
 
Os municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras passam 
a integrar uma nova rota turística a ser intensificada pelo Governo do Estado através do 
projeto de Dinamização do Turismo neste pedaço do Agreste potiguar. 
 
Os três municípios são conhecidos pelas serras, turismo de aventura, simplicidade e 
clima agradável. E o objetivo do projeto, coordenado pela Setur e com recurso do 
Governo Cidadão através de empréstimo do Banco Mundial, é levar desenvolvimento e 
sustentabilidade à região. 
 
Na última quinta-feira (30), após várias discussões com a iniciativa pública, privada e 
turística, foi apresentado três opções de marcas para trabalhar a divulgação desses 
destinos. E foi o público dos três municípios quem escolheu a mais representativa. 
 
A logomarca mais votada inclui a serra, o mandacaru e o sol, característicos da região e 
formatados com linhas e contornos suaves que remetem a um desenho feito à mão. 
Essa expressão simples e ao mesmo tempo forte busca passar a essência do destino: 
um lugar onde o tempo é infinito. O azul aplicado ao desenho é uma tentativa de 
combinar os diversos tons de azul, verde e amarelo presentes no céu, na vegetação e 
nas rochas. 
 
“É uma região de potencial turístico imenso. E queremos dotar a área de infraestrutura 
adequada para que o visitante seja bem acolhido, possa voltar e recomendar a outros. 
Além, claro, de envolver toda a comunidade nesse trabalho, porque o turismo tem por 
essência a geração de emprego e renda”, enfatizou o secretário estadual de turismo, 
Ruy Gaspar. 
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A subsecretária de turismo, Solange Portela, ressaltou ainda que ainda este ano será 
intensificada a divulgação desses destinos nas mídias sociais, e em 2018 o objetivo é 
buscar parcerias para reforçar essa promoção deste novo destino do RN. 
 
O prefeito de Passa e Fica, Leonardo Lisboa participou das discussões e enfatizou a 
importância de planejar o turismo na região. “O Projeto de Dinamização está em curso e 
todas as prefeituras integrantes já começam a sentir as mudanças. Estamos nos 
qualificando e engajando os comerciantes locais. Através do turismo vamos ter novas 
oportunidades de trabalho para a região”, destacou. 
 
A reunião para escolha da marca Serras do Agreste Potiguar aconteceu no Ginásio 
Pepeuzão e contou com a presença de hoteleiros, representantes do Sebrae, Senac, 
secretários de turismo da região, empresários e comerciantes. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG SORAYA VIEIRA  DATA: 01.12.17 
 

Serras do Agreste potiguar é o novo 
destino turístico do RN 

 

Os municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras passam a 
integrar uma nova rota turística a ser intensificada pelo Governo do Estado através do 
projeto de Dinamização do Turismo neste pedaço do Agreste potiguar. 

Os três municípios são conhecidos pelas serras, turismo de aventura, simplicidade e 
clima agradável. E o objetivo do projeto, coordenado pela Setur e com recurso do 
Governo Cidadão através de empréstimo do Banco Mundial, é levar desenvolvimento e 
sustentabilidade à região. 

Na última quinta-feira (30), após várias discussões com a iniciativa pública, privada e 
turística, foi apresentado três opções de marcas para trabalhar a divulgação desses 
destinos. E foi o público dos três municípios quem escolheu a mais representativa. 

A logomarca mais votada inclui a serra, o mandacaru e o sol, característicos da região e 
formatados com linhas e contornos suaves que remetem a um desenho feito à mão. 
Essa expressão simples e ao mesmo tempo forte busca passar a essência do destino: 
um lugar onde o tempo é infinito. O azul aplicado ao desenho é uma tentativa de 
combinar os diversos tons de azul, verde e amarelo presentes no céu, na vegetação e 
nas rochas. 

“É uma região de potencial turístico imenso. E queremos dotar a área de infraestrutura 
adequada para que o visitante seja bem acolhido, possa voltar e recomendar a outros. 
Além, claro, de envolver toda a comunidade nesse trabalho, porque o turismo tem por  
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essência a geração de emprego e renda”, enfatizou o secretário estadual de turismo, 
Ruy Gaspar. 

A subsecretária de turismo, Solange Portela, ressaltou ainda que ainda este ano será 
intensificada a divulgação desses destinos nas mídias sociais, e em 2018 o objetivo é 
buscar parcerias para reforçar essa promoção deste novo destino do RN. 

O prefeito de Passa e Fica, Leonardo Lisboa participou das discussões e enfatizou a 
importância de planejar o turismo na região. “O Projeto de Dinamização está em curso e 
todas as prefeituras integrantes já começam a sentir as mudanças. Estamos nos 
qualificando e engajando os comerciantes locais. Através do turismo vamos ter novas 
oportunidades de trabalho para a região”, destacou. 

A reunião para escolha da marca Serras do Agreste Potiguar aconteceu no Ginásio 
Pepeuzão e contou com a presença de hoteleiros, representantes do Sebrae, Senac, 
secretários de turismo da região, empresários e comerciantes. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DE DALTRO EMERENCIANO  DATA: 02.12.17 
 

CARLOS EDUARDO PARTICIPA DO 
PROJETO NOSSA CIDADE NO 
BAIRRO DAS QUINTAS 

 

O Prefeito de Natal, Carlos Eduardo, participou neste sábado (02) da IV 
edição do Projeto Nossa Cidade #Tamojuntonatal, na Escola Municipal 
Ferreira Itajubá, no bairro das Quintas. Na oportunidade, foram ofertados a 
população serviços de saúde, lazer e cidadania. Além disso, todas as 
secretarias municipais e órgãos da administração direta estavam presentes 
para orientar os visitantes sobre o trabalho desenvolvido por elas. 
 
O Prefeito Carlos Eduardo participou ativamente do evento, visitou todas as 
salas e assistiu as apresentações culturais. Ele destacou a importância do 
projeto, enfatizando que ações desta natureza aproximam a população dos 
serviços da Prefeitura. “Um prefeito sozinho não faz nada e eu quero 
agradecer aqui a toda minha equipe que se empenha muito e faz tudo isso 
acontecer”, disse Carlos Eduardo. 

 
No bairro das Quintas, o Nossa Cidade #Tamojuntonatal ofereceu diversos 
serviços à comunidade, como exposição e informações relacionadas aos 
serviços prestados pelas secretarias municipais: áreas de educação, limpeza  
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urbana, regulação de saneamento básico, defesa do consumidor, obras 
públicas e infraestrutura, políticas para as mulheres, segurança e defesa 
social. 

Houve ainda, serviços de saúde, como testes rápidos de HIV, sífilis e outros; 
vacinação; atendimento médico em clínica geral e dermatologia; 
fonoaudiólogo; realização de preventivo; escovódromo e orientações bucais; 
teste de glicemia; aferição de pressão arterial; avaliação nutricional; e pré-
exame de vista e manutenção de óculos. 

Os moradores das Quintas também tiveram acesso, dentro do Nossa Cidade 
#Tamojuntonatal, a serviços de atendimento jurídico; corte de cabelo, 
esmaltação e design de sobrancelha; Informações e/ou cadastro do 
Programa Minha Casa, Minha Vida; Cartão SUS; Cadastro Único; consulta da 
situação e orientação sobre carteira de estudante; emissão de cartão de 
estacionamento; informações sobre o Programa de Gratuidade Estudantil 
(PASSE LIVRE) e sobre o Programa Tributo à Criança; e tiveram 
encaminhamento para a emissão de Carteira de Trabalho. Assim como nas 
demais edições, teve entrega de mudas de plantas. 

A dona de casa Maria das Dores mora na rua dos Pegas e foi uma das 
primeiras a ser atendidas. Ela buscou informações sobre os serviços sociais 
oferecidos pela Prefeitura e gostou muito do atendimento: “Busquei 
orientação sobre o bolsa família e estou satisfeita”. 
Coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA), esta 
edição do #tamojuntonatal contou com o apoio das Óticas Diniz, Sesi, Senac, 
Água Cristalina, UNP, Instituto Mix, Clínica Boucinhas, Lions Clube, Exército 
Brasileiro e Clínica Pedro Cavalcanti. 

Participaram desta edição o vice-prefeito de Natal, Àlvaro Dias, o senador 
Garibaldi Filho, os vereadores Felipe Alves, Preto Aquino, Ubaldo Fernandes 
e Kleber Fernandes, além de diversos secretários municipais. 
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 Prefeito participa do projeto Nossa Cidade no bairro das 

Quintas 

 
Marcelo Barroso 

O Prefeito de Natal, Carlos Eduardo, participou neste sábado (02) da IV edição do Projeto 

Nossa Cidade #Tamojuntonatal, na Escola Municipal Ferreira Itajubá, no bairro das 

Quintas. Na oportunidade, foram ofertados a população serviços de saúde, lazer e 

cidadania. Além disso, todas as secretarias municipais e órgãos da administração direta 

estavam presentes para orientar os visitantes sobre o trabalho desenvolvido por elas. 

 

O Prefeito Carlos Eduardo participou ativamente do evento, visitou todas as salas e 

assistiu as apresentações culturais. Ele destacou a importância do projeto, enfatizando que 

ações desta natureza aproximam a população dos serviços da Prefeitura. “Um prefeito 

sozinho não faz nada e eu quero agradecer aqui a toda minha equipe que se empenha 

muito e faz tudo isso acontecer”, disse Carlos Eduardo. 

 

No bairro das Quintas, o Nossa Cidade #Tamojuntonatal ofereceu diversos serviços à 

comunidade, como exposição e informações relacionadas aos serviços prestados pelas 

secretarias municipais: áreas de educação, limpeza urbana, regulação de saneamento 

básico, defesa do consumidor, obras públicas e infraestrutura, políticas para as mulheres, 

segurança e defesa social. 

 

Houve ainda, serviços de saúde, como testes rápidos de HIV, sífilis e outros; vacinação; 

atendimento médico em clínica geral e dermatologia; fonoaudiólogo; realização de 

preventivo; escovódromo e orientações bucais; teste de glicemia; aferição de pressão 

arterial; avaliação nutricional; e pré-exame de vista e manutenção de óculos. 

 

Os moradores das Quintas também tiveram acesso, dentro do Nossa Cidade 

#Tamojuntonatal, a serviços de atendimento jurídico; corte de cabelo, esmaltação e 

design de sobrancelha; Informações e/ou cadastro do Programa Minha Casa, Minha Vida;  
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Cartão SUS; Cadastro Único; consulta da situação e orientação sobre carteira de 

estudante; emissão de cartão de estacionamento; informações sobre o Programa de 

Gratuidade Estudantil (PASSE LIVRE) e sobre o Programa Tributo à Criança; e tiveram 

encaminhamento para a emissão de Carteira de Trabalho. Assim como nas demais 

edições, teve entrega de mudas de plantas. 

 

A dona de casa Maria das Dores mora na rua dos Pegas e foi uma das primeiras a ser 

atendidas. Ela buscou informações sobre os serviços sociais oferecidos pela Prefeitura e 

gostou muito do atendimento: “Busquei orientação sobre o bolsa família e estou 

satisfeita”.  

 

Coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA), esta edição do 

#tamojuntonatal contou com o apoio das Óticas Diniz, Sesi, Senac, Água Cristalina, UNP, 

Instituto Mix, Clínica Boucinhas, Lions Clube, Exército Brasileiro e Clínica Pedro Cavalcanti. 

Participaram desta edição o vice-prefeito de Natal, Àlvaro Dias, o senador Garibaldi Filho, 

os vereadores Felipe Alves, Preto Aquino, Ubaldo Fernandes e Kleber Fernandes, além de 

diversos secretários municipais. 
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Projeto Nossa Cidade chega ao 

bairro das Quintas neste sábado 
O evento acontece das 8h30 às 13h30 

Por Redação 

 

 

A Prefeitura do Natal realiza a IV edição do Projeto Nossa Cidade #Tamojuntonatal do ano de 

2017, no próximo sábado, 02, na Escola Municipal Ferreira Itajubá, no bairro das Quintas. O 

evento acontece das 8h30 às 13h30 e, como nas demais edições, terá a participação do prefeito 

Carlos Eduardo e dos secretários municipais. 

Este ano, o projeto Nossa Cidade #Tamojuntonatal já esteve nos bairros de Felipe Camarão, Rocas 

e Nossa Senhora da Apresentação, levando serviços da prefeitura e dos parceiros. O projeto é 

coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA) e, especificamente na 

execução desta IV edição, conta com o apoio da Óticas Diniz, Sesi, Senac, Água Cristalina, UNP, 

Instituto Mix, Clínica Boucinhas, Lions Clube, Exército Brasileiro e Clínica Pedro Cavalcanti. 

SERVIÇOS  
Nas Quintas, o Nossa Cidade #Tamojuntonatal oferecerá diversos serviços à comunidade, como 

exposição e informações relacionadas aos serviços prestados pelas secretarias municipais: áreas de 

educação, limpeza urbana, regulação de saneamento básico, defesa do consumidor, obras públicas 

e infraestrutura, políticas para as mulheres, segurança e defesa social. 

Haverá, ainda, serviços de saúde, como testes rápidos de HIV, sífilis e outros; vacinação; 

atendimento médico em clínica geral e dermatologia; fonoaudiólogo; realização de preventivo;  
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escovódromo e orientações bucais; teste de glicemia; aferição de pressão arterial; avaliação 

nutricional; e pré-exame de vista e manutenção de óculos. 

Os moradores das Quintas também poderão acessar, dentro do Nossa Cidade #Tamojuntonatal, 

serviços de atendimento jurídico; corte de cabelo, esmaltação e design de sobrancelha; 

Informações e/ou cadastro do Programa Minha Casa, Minha Vida; Cartão SUS; Cadastro Único; 

consulta da situação e orientação sobre carteira de estudante; emissão de cartão de 

estacionamento; informações sobre o Programa de Gratuidade Estudantil (PASSE LIVRE) e sobre 

o Programa Tributo à Criança; e ter encaminhamento para a emissão de Carteira de Trabalho. Terá 

entrega de mudas de plantas. 

CULTURAL E LAZER 
Na área de cultura e lazer, o projeto da Prefeitura do Natal reservará espaço para crianças, com 

oficinas, pinturas, jogos, exposições e contação de histórias; atividades esportivas; aula de Zumba; 

e apresentações musicais. 

Além de sediar o evento, a Escola Municipal Ferreira Itajubá apresentará a sua Banda 

Filarmônica; a Banda Musical Severino Cordeiro; o Grupo de flauta; e fará uma Contação de 

histórias. 

Também haverá a apresentação do Grupo Knesis – Escola Municipal Professor Zuza; 

apresentação de alunos do AMANA, Projeto social da Guarda Municipal do Natal; História dos 

Gatos – Educadoras infantis do CMEI Maria Abigail; danças circulares – Grupo do Projeto 

Semente Cidadã; apresentação de Bonecos de João Redondo; e apresentações lúdicas sobre 

educação no trânsito. 
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População de Macau aprova serviços oferecidos pela 
“Assembleia e Você” na cidade 

 
Sidileide Fernandes, mãe dos pequenos Mario Davi, de 4 anos, e 

Maria Alice, de 6, acordou cedo nesta quinta-feira (30) para ir à 

escola Edinor Avelino, em Macau, aproveitar o segundo dia de ação 

do projeto “Assembleia e Você”, desenvolvido pelo Legislativo 

Estadual com o intuito de oferecer serviços gratuitos de cidadania, 

assistência social, lazer, educação e saúde à população, além de 

atendimentos e orientações ao consumidor. Após percorrer com os 

filhos as salas de atendimento pediátrico e odontológico 

disponibilizados pelo programa, a dona de casa comemorou a 

presença da Assembleia Legislativa em seu município. 

 

“Essa ação é uma excelente oportunidade de acesso à uma 

variedade de serviços essenciais à população. Tanto é que, ao saber 

do programa, trouxe toda a minha família para cá. Além dos 

atendimentos médicos, aproveitei ainda para retirar a minha 

carteira de identidade e também a dos meus filhos. Essa atividade 

supre a carência de serviços no município”, disse ela. 

http://www.vlaudeyliberato.com/images/2017/12/unnamed-84.jpg
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Instalado na cidade, o projeto segue promovendo atendimentos à 

população da região Salineira durante todo o dia de hoje. Dentre os 

serviços disponibilizados, constam ações como emissão de carteiras 

de identidade, num total de 700 RGs, corte de cabelo (em parceria 

com o SENAC), atividades educativas, jogos e apresentações 

culturais. Na área da Saúde, estão sendo oferecidos, nesta edição, 

atendimentos em clínica geral, pediatria, cardiologia, ortopedia, 

odontologia, nefrologia e nutrição. 

O projeto “Assembleia e Você” congrega em um só programa ações 

mantidas pelo Legislativo Estadual, como a Assembleia Cidadã, 

Saúde pelo RN e Procon Legislativo. O evento em Macau teve início 

ma manhã da última quarta-feira, oportunidade em que o 

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de 

Souza (PSDB), acompanhou o início das atividades no município e 

disse que o projeto democratiza os serviços do Parlamento 

Estadual. 


