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Como ser um youtuber e especial 
Páscoa são alguns dos cursos 
gratuitos que o Sesc oferece em 
março; Natal e mais quatro cidades 
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Inscrições podem ser feitas até dia 27/02. Cursos acontecerão nas unidades Sesc 

em Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi 
 

Você já pensou em ser youtuber? E ter uma renda extra na Páscoa com a 
venda de ovos de chocolate? Estes serão alguns dos cursos gratuitos 
oferecidos em março pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 
Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. São 111 vagas nas 
áreas de corte e costura, trabalhos manuais, culinária e aperfeiçoamento 
profissional em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Macaíba. 
Para se inscrever, é preciso ir até dia 27 de fevereiro (exceto durante o 
período de Carnaval) à central de relacionamento da unidade Sesc onde o 
curso será ministrado. 

Em Mossoró, a nova cozinha pedagógica, entregue em novembro após 
grande reforma da unidade Sesc da cidade, será inaugurada com o curso 
“Especial Páscoa”; na mesma unidade, também acontecerá o curso de 
“Flores de papel”. Em Natal, os alunos aprenderão a confeccionar bolsas e 
utilitários, além de vestidos casuais. 

No Sesc Macaíba, uma novidade: o curso “Construção de mídias digitais; 
profissão youtuber” vai ensinar os macaibenses como fazer um vídeo para o 
Youtube com qualidade, tanto de imagem quanto de conteúdo. No Sesc Ler 
São Paulo do Potengi, o curso introduzirá os alunos nas técnicas da caligrafia  
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e do letrismo artísticos. No Sesc Caicó, serão oferecidos dois cursos, um 
ensinando sobre decoração do quarto do bebê e uma oficina de artes 
especial Dia das Mães. 

As aulas têm início dia 27 de fevereiro, exceto o curso de confecção de 
vestidos casuais em Natal, que começará dia 06 de março. A lista com os 
selecionados será disponibilizada dia 24 de fevereiro no site do Sesc, o 
www.sescrn.com.br, onde também consta o edital com todas as informações. 

Critérios de seleção 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas 
cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, 
podem se inscrever nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar 
os documentos originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF 
do candidato e do responsável legal, comprovante de residência (com 
emissão inferior a 60 dias) e de escolaridade, e ainda, caso necessário, 
documento que comprove deficiência física ou mental. 

Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o 
questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja 
menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 

Serviço: 
Inscrições: Até 27 de fevereiro 
Onde se inscrever: 
Central de relacionamento Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade 
Alta, Natal, RN | (84) 3133-0360 
Central de relacionamento Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, 
Nova Betânia | (84) 3316-3665 
Central de relacionamento Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa 
Passagem | (84) 3421-2337 
Central de relacionamento Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, 310, 
Macaíba | (84) 3271-1433 
Central de relacionamento Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro 
Branco, 297, Novo Juremal | (84) 3251-2798 

Edital com mais informações: www.sescrn.com.br/cursos 
 
 

http://www.sescrn.com.br/cursos
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Como ser um youtuber e especial Páscoa 

são alguns dos cursos gratuitos que o Sesc 

oferece em março 

 

Você já pensou em ser youtuber? E ter uma renda extra na Páscoa com a venda de 

ovos de chocolate? Estes serão alguns dos cursos gratuitos oferecidos em março pelo 

Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do 

Sistema Fecomércio. São 111 vagas nas áreas de corte e costura, trabalhos manuais, 

culinária e aperfeiçoamento profissional em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do 

Potengi e Macaíba. Para se inscrever, é preciso ir até dia 27 de fevereiro (exceto 

durante o período de Carnaval) à central de relacionamento da unidade Sesc onde o 

curso será ministrado. 

Em Mossoró, a nova cozinha pedagógica, entregue em novembro após grande 

reforma da unidade Sesc da cidade, será inaugurada com o curso “Especial Páscoa”; 

na mesma unidade, também acontecerá o curso de “Flores de papel”. Em Natal, os 

alunos aprenderão a confeccionar bolsas e utilitários, além de vestidos casuais. 
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No Sesc Macaíba, uma novidade: o curso “Construção de mídias digitais; profissão 

youtuber” vai ensinar os macaibenses como fazer um vídeo para o Youtube com 

qualidade, tanto de imagem quanto de conteúdo. No Sesc Ler São Paulo do Potengi, o 

curso introduzirá os alunos nas técnicas da caligrafia e do letrismo artísticos. No Sesc 

Caicó, serão oferecidos dois cursos, um ensinando sobre decoração do quarto do bebê 

e uma oficina de artes especial Dia das Mães. 

As aulas têm início dia 27 de fevereiro, exceto o curso de confecção de vestidos 

casuais em Natal, que começará dia 06 de março. A lista com os selecionados será 

disponibilizada dia 24 de fevereiro no site do Sesc, o www.sescrn.com.br, onde 

também consta o edital com todas as informações. 

Critérios de seleção 

Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 

familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 

nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 

(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF do candidato e do responsável 

legal, comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias) e de escolaridade, e 

ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. 

Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 

socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 

estar acompanhado do responsável. 

Serviço: 

 

O quê? Como ser um youtuber e especial Páscoa são alguns dos cursos gratuitos que 

o Sesc oferece em março 

Inscrições? Até 27 de fevereiro 

Onde se inscrever? 
Central de relacionamento Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, 

Natal, RN| (84) 3133-0360 

Central de relacionamento Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova 

Betânia | (84) 3316-3665 

Central de relacionamento Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | 

(84) 3421-2337 

Central de relacionamento Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, 310, Macaíba | 

(84) 3271-1433 

Central de relacionamento Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, 297, 

Novo Juremal | (84) 3251-2798 

Edital com mais informações: www.sescrn.com.br/cursos 

 

http://www.sescrn.com.br/
https://maps.google.com/?q=Rua+Cel.+Bezerra,+33,+Cidade+Alta,+Natal,+RN&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Cel.+Bezerra,+33,+Cidade+Alta,+Natal,+RN&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Professor+Caetano,+310,+Maca%C3%ADba&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Ouro+Branco,+297&entry=gmail&source=g
http://www.sescrn.com.br/cursos
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Como ser um youtuber e especial 
Páscoa são alguns dos cursos gratuitos 
que o Sesc oferece em março; Natal e 
mais quatro cidades 
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Inscrições podem ser feitas até dia 27/02. Cursos acontecerão nas unidades Sesc 

em Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi 

Você já pensou em ser youtuber? E ter uma renda extra na Páscoa com a venda de 

ovos de chocolate? Estes serão alguns dos cursos gratuitos oferecidos em março pelo 

Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do 

Sistema Fecomércio. São 111 vagas nas áreas de corte e costura, trabalhos manuais, 

culinária e aperfeiçoamento profissional em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do 

Potengi e Macaíba. Para se inscrever, é preciso ir até dia 27 de fevereiro (exceto 

durante o período de Carnaval) à central de relacionamento da unidade Sesc onde o 

curso será ministrado. 

Em Mossoró, a nova cozinha pedagógica, entregue em novembro após grande 

reforma da unidade Sesc da cidade, será inaugurada com o curso “Especial Páscoa”; 

na mesma unidade, também acontecerá o curso de “Flores de papel”. Em Natal, os 

alunos aprenderão a confeccionar bolsas e utilitários, além de vestidos casuais. 

No Sesc Macaíba, uma novidade: o curso “Construção de mídias digitais; profissão 

youtuber” vai ensinar os macaibenses como fazer um vídeo para o Youtube com 

qualidade, tanto de imagem quanto de conteúdo. No Sesc Ler São Paulo do Potengi, o 

curso introduzirá os alunos nas técnicas da caligrafia e do letrismo artísticos. No Sesc 

Caicó, serão oferecidos dois cursos, um ensinando sobre decoração do quarto do bebê 

e uma oficina de artes especial Dia das Mães. 
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As aulas têm início dia 27 de fevereiro, exceto o curso de confecção de vestidos 

casuais em Natal, que começará dia 06 de março. A lista com os selecionados será 

disponibilizada dia 24 de fevereiro no site do Sesc, o www.sescrn.com.br, onde 

também consta o edital com todas as informações. 

Critérios de seleção 

Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 

familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 

nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 

(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF do candidato e do responsável 

legal, comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias) e de escolaridade, e 

ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. 

Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 

socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 

estar acompanhado do responsável. 

Serviço: 

Inscrições: Até 27 de fevereiro 

Onde se inscrever: 

Central de relacionamento Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, 

Natal, RN | (84) 3133-0360 

Central de relacionamento Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova 

Betânia | (84) 3316-3665 

Central de relacionamento Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | 

(84) 3421-2337 

Central de relacionamento Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, 310, Macaíba | (84) 

3271-1433 

Central de relacionamento Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, 297, 

Novo Juremal | (84) 3251-2798 

Edital com mais informações: www.sescrn.com.br/cursos 
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Como ser um youtuber e especial Páscoa são alguns 
dos cursos gratuitos que o Sesc oferece em março 
 

 
Inscrições podem ser feitas até dia 27/02. Cursos acontecerão nas unidades 
Sesc em Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi 
 
Você já pensou em ser youtuber? E ter uma renda extra na Páscoa com a 
venda de ovos de chocolate? Estes serão alguns dos cursos gratuitos 
oferecidos em março pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 
Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. São 111 vagas nas 
áreas de corte e costura, trabalhos manuais, culinária e aperfeiçoamento 
profissional em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Macaíba. 
Para se inscrever, é preciso ir até dia 27 de fevereiro (exceto durante o 
período de Carnaval) à central de relacionamento da unidade Sesc onde o 
curso será ministrado. 
 
Em Mossoró, a nova cozinha pedagógica, entregue em novembro após 
grande reforma da unidade Sesc da cidade, será inaugurada com o curso 
“Especial Páscoa”; na mesma unidade, também acontecerá o curso de  

https://1.bp.blogspot.com/-rQSnGVir3kc/WnjLUwKVLLI/AAAAAAABu-4/LIcM7OH8No4ZXYJA-oqZVCtK7e4UCjMAQCLcBGAs/s1600/Cozinha-pedag%25C3%25B3gica-Sesc-Mossor%25C3%25B3.-Foto-Eben%25C3%25A9zer-N%25C3%25B3brega-484x363.jpg
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“Flores de papel”. Em Natal, os alunos aprenderão a confeccionar bolsas e 
utilitários, além de vestidos casuais. 
 
No Sesc Macaíba, uma novidade: o curso “Construção de mídias digitais; 
profissão youtuber” vai ensinar os macaibenses como fazer um vídeo para o 
Youtube com qualidade, tanto de imagem quanto de conteúdo. No Sesc Ler 
São Paulo do Potengi, o curso introduzirá os alunos nas técnicas da caligrafia 
e do letrismo artísticos. No Sesc Caicó, serão oferecidos dois cursos, um 
ensinando sobre decoração do quarto do bebê e uma oficina de artes 
especial Dia das Mães. 
 
As aulas têm início dia 27 de fevereiro, exceto o curso de confecção de 
vestidos casuais em Natal, que começará dia 06 de março. A lista com os 
selecionados será disponibilizada dia 24 de fevereiro no site do Sesc, o 
www.sescrn.com.br, onde também consta o edital com todas as informações. 
 
Critérios de seleção 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas 
cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, 
podem se inscrever nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar 
os documentos originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF 
do candidato e do responsável legal, comprovante de residência (com 
emissão inferior a 60 dias) e de escolaridade, e ainda, caso necessário, 
documento que comprove deficiência física ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o 
questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja 
menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
Serviço: 
O quê? Como ser um youtuber e especial Páscoa são alguns dos cursos 
gratuitos que o Sesc oferece em março 
Inscrições? Até 27 de fevereiro (exceto período de carnaval) 
Onde se inscrever? 
Central de relacionamento Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade 
Alta, Natal, RN | (84) 3133-0360 
Central de relacionamento Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, 
Nova Betânia | (84) 3316-3665 
Central de relacionamento Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa 
Passagem | (84) 3421-2337 
Central de relacionamento Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, 310, 
Macaíba | (84) 3271-1433 
Central de relacionamento Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro 
Branco, 297, Novo Juremal | (84) 3251-2798 
Edital com mais informações: www.sescrn.com.br/cursos 

http://www.sescrn.com.br/cursos
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CASA DA RIBEIRA COMEMORA 17 

ANOS COM FESTIVAL 

INTERNACIONAL 

 

Evento traz oficinas, shows musicais, uma mostra 

internacional e performance poética com textos de 

escritoras potiguares. 
Um dos espaços Culturais mais resistentes de Natal, a Casa da Ribeira comemora 

aniversário em grande estilo, com a realização do Festival Internacional Casa da 

Ribeira Natal – FICA Natal, entre os dias 20 de fevereiro e 11 de março. 

O festival terá performance poética com textos de escritoras potiguares, uma mostra 

internacional com 13 apresentações, shows musicais e duas oficinas. 

O FICA Natal tem como tema “A Feminilização do Mundo”, e destaca obras 

defendidas por mulheres e homens que discutem o pensamento-ação 

“feminilizatório”. 

As oficinas acontecem na primeira etapa do Festival, como parte da programação 

educativa do FICA Natal. Elas estão divididas da seguinte forma: 
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“Espectadores no palco”, destinada aos iniciantes na experiência teatral; e “Artistas na 

Economia”, para profissionais de artes cênicas, sobre planejamento de carreiras e 

inserção no mercado da Economia Criativa. 

 
Fotografia: Maurício Rêgo 

Como participar do FICA 

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do 

site www.casadaribeira.com.br. Até o dia 14 de fevereiro. 

Interessados deverão preencher um questionário, que passará por uma curadoria. O 

resultado será divulgado no dia 15 de fevereiro no site da Casa. Os aprovados deverão 

contribuir com um valor simbólico de R$17,00 reais. 

O FICA Natal 2018 é uma realização da Casa da Ribeira, patrocinado pela Caixa 

Econômica Federal, através do edital Caixa Cultural de apoio a Festivais de Teatro. 

Conta também com o apoio do SESC/RN, Método Supera, @Indo.Comer e todos os 

artistas e produtores envolvidos. 

 
 

http://www.casadaribeira.com.br/


 

VEÍCULO: NOVO NOTÍCIAS ONLINE  DATA: 05.02.18 
 

Confira programação completa do carnaval de 

Natal 

 
Em Natal o Carnaval só começa oficialmente na próxima quinta-feira (8), com o tradicional Baile de 

Máscaras do Atheneu. Os responsáveis pelo show de abertura deste ano serão os cantores Carlinhos 

Brown e o potiguar Sueldo Martins. 

Sábado (10/02) 

Largo do Atheneu 

 18h. Ribeira Boêmia. Com Roda de Samba e participação dos artistas Dodora Cardoso, 

Josy Ribeiro, Luciano Queiroz, Nara Costa, Sueldo Soaress e Valéria Oliveira. 

 21h Banda do Submarino Amarelo 

 22h Boca de Sino 

Movimento Grandes Carnavais 
Concentração, Largo do Atheneu: 

 16h – Rildo Lima e Carlos Zens 

 17h30 – Orquestras Frevo do Xico, puxando os blocos: Ressaka, Kuxixo, Puxa Saco, Saca 

Rolha, Bakulejo, Jardim, Psyu e Jardineiros 

 19h – Aeroclube: Pedrinho Mendes, Sueldo Soaress e BatuGroove. 

 21h – Bangalafumenga RJ (show) 

 23h – DJ Mandaka e Bethoven no Sax 
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