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VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 07.02.18 
 

Fecomércio emite nota de pesar por morte do ex-

presidente João Dinarte Patriota 
 

 
O Sistema Fecomércio emitiu uma nota de pesar pela morte de seu ex-presidente João Dinarte 

Patriota. Confira a  nota na íntegra: 

 

Nota de Pesar 
Com profundo pesar, o Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte comunica o falecimento, nesta 

Quarta-feira, 7 de fevereiro, aos 83 anos de idade, do seu ex-presidente, empresário e pecuarista 
João Dinarte Patriota. Patriota presidiu o Sistema Fecomércio entre os anos de 1995 e 2001 e foi 

responsável por conduzir a entidade a uma era de modernidade e relações mais abertas e francas 

entre seus filiados e dirigentes. 
 

Empresário do setor de comércio de produtos farmacêuticos, Patriota chegou a administrar, do 
final dos anos 80 até e início dos anos 2000, 420 funcionários em 30 unidades da rede de 

Drogarias Globo em Natal e Mossoró, além de outros 340 colaboradores da distribuidora 

atacadista, Droguistas Potiguares, que atendia ao Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas e parte da Bahia. 

 

No seu período à frente do Sistema Fecomércio, entre outras realizações, destacam-se a 
implantação do Sesc Seridó (até hoje uma das maiores unidades do Sesc no estado), Senac Caicó 

e instalação do Sesc na Zona Norte de Natal (recentemente reformado e reinaugurado). 
 

Homenageado em 2016 com o Mérito Jessé Freire pelo diretores da Fecomércio, João Patriota 

pontuou, na época, a enorme satisfação que teve ao dirigir a entidade, apesar do acúmulo de 
responsabilidades que isso havia lhe imposto. “Dar conta das minhas empresas e também da 

Federação me exigiu muito esforço. Eu não podia falhar com nenhum dos meus compromissos, 

então ficava na correria. Mas estar à frente da Fecomércio foi muito enriquecedor e me deixou  

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/fecomercio-emite-nota-de-pesar-por-morte-do-ex-presidente-joao-dinarte-patriota/attachment/patriota-4/
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mais aberto para qualquer atividade que eu quisesse enfrentar. Me sinto engrandecido, muito 

feliz, satisfeito pela lembrança de ser homenageado com o Mérito Jessé Freire”, afirmou ele. 
 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, lamentou “de maneira profunda e 

extremamente dolorida, com bastante tristeza” a morte de João Dinarte Patriota. “Ele foi um 
ícone. Primeiro do segmento empresarial no qual atuou. Foi um dos maiores empresários do 

comércio farmacêutico deste Estado e serviu de inspiração para muitos de nós, inclusive para 
mim. Também foi um líder na mais plena acepção da palavra. Era agregador, sabia ouvir e tinha 

um bom senso e uma sensibilidade ímpares na condução dos assuntos mais delicados. Foi por 

inspiração e a convite dele que eu ingressei, em 1989, na diretoria do Sindicato do Comércio 
Varejista de Produtos Farmacêuticos, à época presidido por ele, o que foi o início da minha 

trajetória no sindicalismo patronal, onde me orgulho de estar até hoje. Eu o conheci e passei a 

desfrutar de sua amizade na empresa Droguistas Potiguares, de quem eu era cliente e onde 
aprendi bastante sobre o segmento no qual sempre atuei. Com a morte de Patriota, eu perco um 

amigo e uma grande fonte de inspiração. Já o RN, perde um empresário que sintetizava o melhor 
da nossa classe. Um homem ético, honesto, trabalhador e competente. Um exemplo para todos 

nós. Que Deus o acolha em Sua infinita misericórdia”, afirma Queiroz. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 07.02.18 
 

Sistema Fecomércio RN lamenta 

morte do seu ex-presidente, João 

Dinarte Patriota 
O Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte emitiu uma nota de pesar sobre o 

falecimento do empresário, pecuarista e ex-presidente da instituição, João Dinarte 

Patriota. Confira na íntegra: 

 

Com profundo pesar, o Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte comunica o 

falecimento, nesta Quarta-feira, 7 de fevereiro, aos 83 anos de idade, do seu ex-

presidente, empresário e pecuarista João Dinarte Patriota. Patriota presidiu o 

Sistema Fecomércio entre os anos de 1995 e 2001 e foi responsável por conduzir a 

entidade a uma era de modernidade e relações mais abertas e francas entre seus 

filiados e dirigentes. 

 

Empresário do setor de comércio de produtos farmacêuticos, Patriota chegou a 

administrar, do final dos anos 80 até e início dos anos 2000, 420 funcionários em 30 

unidades da rede de Drogarias Globo em Natal e Mossoró, além de outros 340 

colaboradores da distribuidora atacadista, Droguistas Potiguares, que atendia ao 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e parte da Bahia. 

 

No seu período à frente do Sistema Fecomércio, entre outras realizações, destacam-

se a implantação do Sesc Seridó (até hoje uma das maiores unidades do Sesc no 

estado), Senac Caicó e instalação do Sesc na Zona Norte de Natal (recentemente 

reformado e reinaugurado). 

 

Homenageado em 2016 com o Mérito Jessé Freire pelo diretores da Fecomércio, 

João Patriota pontuou, na época, a enorme satisfação que teve ao dirigir a entidade, 

apesar do acúmulo de responsabilidades que isso havia lhe imposto. “Dar conta das 

minhas empresas e também da Federação me exigiu muito esforço. Eu não podia 

falhar com nenhum dos meus compromissos, então ficava na correria. Mas estar à 

frente da Fecomércio foi muito enriquecedor e me deixou mais aberto para qualquer 

atividade que eu quisesse enfrentar. Me sinto engrandecido, muito feliz, satisfeito 

pela lembrança de ser homenageado com o Mérito Jessé Freire”, afirmou ele. 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, lamentou “de maneira 

profunda e extremamente dolorida, com bastante tristeza” a morte de João Dinarte 

Patriota. “Ele foi um ícone. Primeiro do segmento empresarial no qual atuou. Foi um 

dos maiores empresários do comércio farmacêutico deste Estado e serviu de 

inspiração para muitos de nós, inclusive para mim. Também foi um líder na mais 

plena acepção da palavra. Era agregador, sabia ouvir e tinha um bom senso e uma  
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sensibilidade ímpares na condução dos assuntos mais delicados. Foi por inspiração e 

a convite dele que eu ingressei, em 1989, na diretoria do Sindicato do Comércio 

Varejista de Produtos Farmacêuticos, à época presidido por ele, o que foi o início da 

minha trajetória no sindicalismo patronal, onde me orgulho de estar até hoje. Eu o 

conheci e passei a desfrutar de sua amizade na empresa Droguistas Potiguares, de 

quem eu era cliente e onde aprendi bastante sobre o segmento no qual sempre atuei. 

Com a morte de Patriota, eu perco um amigo e uma grande fonte de inspiração. Já o 

RN, perde um empresário que sintetizava o melhor da nossa classe. Um homem ético, 

honesto, trabalhador e competente. Um exemplo para todos nós. Que Deus o acolha 

em Sua infinita misericórdia”, afirma Queiroz. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 07.02.18 
 

Morre João Patriota 

 

O dia começa triste com a notícia do falecimento de um grande potiguar. 

Morreu na primeira hora desta quarta-feira no hospital São Lucas aos 83 anos, um dos 

maiores empresários que esse estado já produziu. 

JOÃO DINARTE PATRIOTA. 

Fundador de Droguista Potiguares, da rede de farmácia Globo, líder empresarial, 

presidente da Fecomércio,  homem de bem, coração grande que tive a satisfação de 

conviver por diversos momentos na minha infância, seu João era uma daqueles 

homens admirados e respeitados. 

Fica os nossos sentimentos para Dona Magda, Eduardo, Adriana, Germano, 

Leonardo, Luciana, Dinarte e Vagner e todos os familiares. 

O velório será no Morada da paz de Emaus , a partir de 11h , com missa às 16h e 

sepultamento às 17h 
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VEÍCULO: PORTAL ABELHINHA  DATA: 07.02.18 
 

Velório do empresário João Patriota será no 
Morada da Paz de Emaús 

 
Governador Robinson Faria (PSD) e Marcelo Queiroz entregam troféu a João Dinarte  

 
O empresário João Patriota, 83 anos, morreu nesta quarta-feira (7). Ele estava internado 
na Casa de Saúde São Lucas. O velório acontecerá a partir das 10h, no Morada da Paz, 
em Emaús, onde também será o sepultamento.  
  
Em 2016, ele recebeu o Mérito Jessé Freire, a mais alta comenda do comércio potiguar, 
concedida anualmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte. 
  
João Dinarte Patriota, que chegou a administrar 420 funcionários em 30 unidades da 
rede de Drogarias Globo em Natal e Mossoró; além de outros 340 colaboradores da 
distribuidora Droguistas Potiguares, que atendia ao Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas e parte da Bahia. Dirigiu a Fecomércio RN entre 1995 e 2001, 
época em que se empenhou em ampliar a atuação do Sistema no estado, com a criação 
do Sesc Seridó, Senac Caicó, e chegada do Sesc na zona norte de Natal. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS SANTOS  DATA: 07.02.18 
 

Morre em Natal o empresário João Dinarte 

Patriota 
 

 
Patriota: sepultamento hoje (Foto: cedida) 

 

Do Blog Heitor Gregório 

Faleceu na manhã desta quarta-feira (07), vítima de complicação cardíaca, o empresário 

potiguar João Dinarte Patriota, 83 anos. 

Por muito anos comandou a rede de Drogarias Globo. 

O velório será a partir das 11h no Cemitério Morada da Paz, em Emaús-Parnamirim, onde às 

17h ocorrerá o sepultamento. 

João Patriota foi presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(FECOMÉRCIO/RN) de 1995 a 2001. 

 
 

http://blogcarlossantos.com.br/morre-em-natal-o-empresario-joao-dinarte-patriota/
http://blogcarlossantos.com.br/morre-em-natal-o-empresario-joao-dinarte-patriota/
http://blogcarlossantos.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Jo%C3%A3o-Dinarte-Patriota-ex-presidente-da-Fecom%C3%A9rcio-m-orte-em-07-02-18.jpg
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Luto na família Patriota 

 

Morreu nesta madrugada o empresário João Patriota. Ele estava internado na Casa de 

Saúde São Lucas. O velório acontecerá a partir das 10h, no Morada da Paz, em 

Emaús, onde também será o sepultamento. 

João Dinarte Patriota, que chegou a administrar 420 funcionários em 30 unidades da 

rede de Drogarias Globo em Natal e Mossoró; além de outros 340 colaboradores da 

distribuidora Droguistas Potiguares, que atendia ao Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas e parte da Bahia. Dirigiu a Fecomércio RN entre 1995 e 2001. 

 
 

http://www.liegebarbalho.com/luto-na-familia-patriota/
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2018/02/1-290.jpg
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2018/02/1-290.jpg


 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/HEITOR GREGÓRIO  DATA: 07.02.18 
 

Sistema Fecomércio RN e CDL Natal 
lamentam falecimento de João Dinarte 
Patriota 
Nota da Fecomércio RN: 

Com profundo pesar, o Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte comunica o 
falecimento, nesta Quarta-feira, 7 de fevereiro, aos 83 anos de idade, do seu ex-
presidente, empresário e pecuarista João Dinarte Patriota. Patriota presidiu o 
Sistema Fecomércio entre os anos de 1995 e 2001 e foi responsável por 
conduzir a entidade a uma era de modernidade e relações mais abertas e 
francas entre seus filiados e dirigentes. 

Empresário do setor de comércio de produtos farmacêuticos, Patriota chegou a 
administrar, do final dos anos 80 até e início dos anos 2000, 420 funcionários em 
30 unidades da rede de Drogarias Globo em Natal e Mossoró, além de outros 
340 colaboradores da distribuidora atacadista, Droguistas Potiguares, que 
atendia ao Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e parte da 
Bahia. 

No seu período à frente do Sistema Fecomércio, entre outras realizações, 
destacam-se a implantação do Sesc Seridó (até hoje uma das maiores unidades 
do Sesc no estado), Senac Caicó e instalação do Sesc na Zona Norte de Natal 
(recentemente reformado e reinaugurado). 

Homenageado em 2016 com o Mérito Jessé Freire pelo diretores da Fecomércio, 
João Patriota pontuou, na época, a enorme satisfação que teve ao dirigir a 
entidade, apesar do acúmulo de responsabilidades que isso havia lhe imposto. 
“Dar conta das minhas empresas e também da Federação me exigiu muito 
esforço. Eu não podia falhar com nenhum dos meus compromissos, então ficava 
na correria. Mas estar à frente da Fecomércio foi muito enriquecedor e me 
deixou mais aberto para qualquer atividade que eu quisesse enfrentar. Me sinto 
engrandecido, muito feliz, satisfeito pela lembrança de ser homenageado com o 
Mérito Jessé Freire”, afirmou ele. 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, lamentou “de 
maneira profunda e extremamente dolorida, com bastante tristeza” a morte de 
João Dinarte Patriota. “Ele foi um ícone. Primeiro do segmento empresarial no 
qual atuou. Foi um dos maiores empresários do comércio farmacêutico deste 
Estado e serviu de inspiração para muitos de nós, inclusive para mim. Também 
foi um líder na mais plena acepção da palavra. Era agregador, sabia ouvir e tinha  



 

CONTINUAÇÃO 

um bom senso e uma sensibilidade ímpares na condução dos assuntos mais 
delicados. Foi por inspiração e a convite dele que eu ingressei, em 1989, na 
diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, à 
época presidido por ele, o que foi o início da minha trajetória no sindicalismo 
patronal, onde me orgulho de estar até hoje. Eu o conheci e passei a desfrutar 
de sua amizade na empresa Droguistas Potiguares, de quem eu era cliente e 
onde aprendi bastante sobre o segmento no qual sempre atuei. Com a morte de 
Patriota, eu perco um amigo e uma grande fonte de inspiração. Já o RN, perde 
um empresário que sintetizava o melhor da nossa classe. Um homem ético, 
honesto, trabalhador e competente. Um exemplo para todos nós. Que Deus o 
acolha em Sua infinita misericórdia”, afirma Queiroz. 

Nota da CDL Natal: 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal lamenta o falecimento do empresário 
João Dinarte Patriota, ocorrido na manhã desta quarta-feira 07/02.  João Dinarte 
Patriota foi presidente da CDL Natal de 1991 a 1992. Em sua gestão contribuiu 
para o fortalecimento da CDL e crescimento do setor do comércio e serviços da 
capital potiguar.  A Construção da sede própria da Entidade foi uma das 
bandeiras do presidente Patriota, que promoveu eventos com a finalidade de 
angariar fundos para construção do prédio. Após deixar a presidência foi por 
muitos anos presidente do Conselho Consultivo da Entidade. 

Fundador da Droguista Potiguares, da rede de Farmácia Globo, o empresário foi 
um grande líder empresarial e será sempre lembrado pela honestidade e 
seriedade com que lidava com as questões do segmento varejista. 

A CDL Natal, através do presidente Augusto Vaz e toda a sua diretoria, externa 
pêsames à família e dá conhecimento do ocorrido ao empresariado local. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/HEITOR GREGÓRIO  DATA: 07.02.18 
 

Morre o empresário João Dinarte 
Patriota 
Faleceu na manhã desta quarta-feira (07), vítima de complicação cardíaca, o 
empresário potiguar João Dinarte Patriota, 83 anos. 

Por muito anos comandou a rede de drogarias Globo. 

O velório será a partir das 11h no Cemitério Morada da Paz, em Emaús, onde às 
17h ocorrerá o sepultamento. 

João Patriota foi presidente da Fecomércio de 1995 a 2001. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 07.02.18 

Fecomércio emite nota de pesar 

por morte do ex-presidente João 

Dinarte Patriota 
João Dinarte Patriota presidiu o Sistema entre os anos de 1995 e 2001 

Por Geraldo Miranda 

 

O Sistema Fecomércio emitiu uma nota de pesar pela morte de seu ex-presidente João Dinarte 

Patriota. Confira a  nota na íntegra: 

Nota de Pesar 
Com profundo pesar, o Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte comunica o falecimento, nesta 

Quarta-feira, 7 de fevereiro, aos 83 anos de idade, do seu ex-presidente, empresário e pecuarista 

João Dinarte Patriota. Patriota presidiu o Sistema Fecomércio entre os anos de 1995 e 2001 e foi 
responsável por conduzir a entidade a uma era de modernidade e relações mais abertas e francas 

entre seus filiados e dirigentes. 
 

Empresário do setor de comércio de produtos farmacêuticos, Patriota chegou a administrar, do 

final dos anos 80 até e início dos anos 2000, 420 funcionários em 30 unidades da rede de 
Drogarias Globo em Natal e Mossoró, além de outros 340 colaboradores da distribuidora 

atacadista, Droguistas Potiguares, que atendia ao Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas e parte da Bahia. 



 

CONTINUAÇÃO 
 

No seu período à frente do Sistema Fecomércio, entre outras realizações, destacam-se a 

implantação do Sesc Seridó (até hoje uma das maiores unidades do Sesc no estado), Senac Caicó 
e instalação do Sesc na Zona Norte de Natal (recentemente reformado e reinaugurado). 

 

Homenageado em 2016 com o Mérito Jessé Freire pelo diretores da Fecomércio, João Patriota 
pontuou, na época, a enorme satisfação que teve ao dirigir a entidade, apesar do acúmulo de 

responsabilidades que isso havia lhe imposto. “Dar conta das minhas empresas e também da 
Federação me exigiu muito esforço. Eu não podia falhar com nenhum dos meus compromissos, 

então ficava na correria. Mas estar à frente da Fecomércio foi muito enriquecedor e me deixou 

mais aberto para qualquer atividade que eu quisesse enfrentar. Me sinto engrandecido, muito 
feliz, satisfeito pela lembrança de ser homenageado com o Mérito Jessé Freire”, afirmou ele. 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, lamentou “de maneira profunda e 

extremamente dolorida, com bastante tristeza” a morte de João Dinarte Patriota. “Ele foi um 
ícone. Primeiro do segmento empresarial no qual atuou. Foi um dos maiores empresários do 

comércio farmacêutico deste Estado e serviu de inspiração para muitos de nós, inclusive para 
mim. Também foi um líder na mais plena acepção da palavra. Era agregador, sabia ouvir e tinha 

um bom senso e uma sensibilidade ímpares na condução dos assuntos mais delicados. Foi por 

inspiração e a convite dele que eu ingressei, em 1989, na diretoria do Sindicato do Comércio 
Varejista de Produtos Farmacêuticos, à época presidido por ele, o que foi o início da minha 

trajetória no sindicalismo patronal, onde me orgulho de estar até hoje. Eu o conheci e passei a 
desfrutar de sua amizade na empresa Droguistas Potiguares, de quem eu era cliente e onde 

aprendi bastante sobre o segmento no qual sempre atuei. Com a morte de Patriota, eu perco um 

amigo e uma grande fonte de inspiração. Já o RN, perde um empresário que sintetizava o melhor 

da nossa classe. Um homem ético, honesto, trabalhador e competente. Um exemplo para todos 

nós. Que Deus o acolha em Sua infinita misericórdia”, afirma Queiroz. 

 



 

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 07.02.18 
 

MORRE O EMPRESÁRIO JOÃO PATRIOTA 

 
 
Morreu na madrugada desta quarta-feira (7) João Dinarte Patriota, um dos maiores 

empresários do Rio Grande do Norte. Ele tinha 83 anos e estava internado no hospital 

São Lucas. 

Patriota um nome admirado entre os companheiros da área de medicamentos, onde 

deu seus primeiros passos como representante de grandes laboratórios. Cresceu e foi 

por muito tempo o principal distribuidor no setor e dono da cadeia de farmácias 

Globo. Um nome querido e respeitado na cidade. 

http://hilnethcorreia.com.br/2018/02/07/morre-o-empresario-joao-patriota/
http://hilnethcorreia.com.br/2018/02/07/morre-o-empresario-joao-patriota/
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João Dinarte chegou a administrar 420 funcionários em 30 unidades da rede de 

Drogarias Globo em Natal e Mossoró; além de outros 340 colaboradores da 

distribuidora Droguistas Potiguares, que atendia ao Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas e parte da Bahia. Dirigiu a Fecomércio RN entre 1995 e 2001, 

época em que se empenhou em ampliar a atuação do Sistema no estado, com a criação 

do Sesc Seridó, Senac Caicó, e chegada do Sesc na zona norte de Natal. Em 2016 

recebeu da instituição o Mérito Jessé Freire, a mais alta comenda do comércio 

potiguar, concedida anualmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Rio Grande do Norte. 

João Patriota deixa viúva Magda e os filhos Leonardo, Wagner, Eduardo, Germano, 

Dinarte, Adriana, Luciana, genros, noras, netos e bisnetos. 

O velório acontece no Morada da paz de Emaus. A missa de corpo presente será às 

16h e sepultamento às 17h. 

Lamento estar ausente nesta despedida de um amizade que foi fundamentada através 

do meu pai Adamor, no início dos anos 50. 

Homem íntegro, sempre bondoso. VAI COM DEUS! Merece o descanso dos justos. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 07.02.18 
 

Nota de Pesar | Sistema Fecomércio RN lamenta 
morte do seu ex-presidente, João Dinarte Patriota 
 

 
Com profundo pesar, o Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte comunica o 
falecimento, nesta Quarta-feira, 7 de fevereiro, aos 83 anos de idade, do seu 
ex-presidente, empresário e pecuarista João Dinarte Patriota. Patriota 
presidiu o Sistema Fecomércio entre os anos de 1995 e 2001 e foi 
responsável por conduzir a entidade a uma era de modernidade e relações 
mais abertas e francas entre seus filiados e dirigentes. 
 
Empresário do setor de comércio de produtos farmacêuticos, Patriota chegou 
a administrar, do final dos anos 80 até e início dos anos 2000, 420 
funcionários em 30 unidades da rede de Drogarias Globo em Natal e 
Mossoró, além de outros 340 colaboradores da distribuidora atacadista, 
Droguistas Potiguares, que atendia ao Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas e parte da Bahia. 
 
No seu período à frente do Sistema Fecomércio, entre outras realizações, 
destacam-se a implantação do Sesc Seridó (até hoje uma das maiores 
unidades do Sesc no estado), Senac Caicó e instalação do Sesc na Zona 
Norte de Natal (recentemente reformado e reinaugurado). 
 
Homenageado em 2016 com o Mérito Jessé Freire pelo diretores da 
Fecomércio, João Patriota pontuou, na época, a enorme satisfação que teve 
ao dirigir a entidade, apesar do acúmulo de responsabilidades que isso havia 
lhe imposto. “Dar conta das minhas empresas e também da Federação me 
exigiu muito esforço. Eu não podia falhar com nenhum dos meus 
compromissos, então ficava na correria. Mas estar à frente da Fecomércio foi 
muito enriquecedor e me deixou mais aberto para qualquer atividade que eu  

https://3.bp.blogspot.com/-L4RNRU3EPQU/WnrxmXyySUI/AAAAAAABvLw/1kx9EN_0AMUBzSLJYL_5wv7mBzAcgeVJwCLcBGAs/s1600/Asa-Luto-484x363.jpg


 

CONTINUAÇÃO 
 
quisesse enfrentar. Me sinto engrandecido, muito feliz, satisfeito pela 
lembrança de ser homenageado com o Mérito Jessé Freire”, afirmou ele. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, lamentou “de 
maneira profunda e extremamente dolorida, com bastante tristeza” a morte 
de João Dinarte Patriota. “Ele foi um ícone. Primeiro do segmento 
empresarial no qual atuou. Foi um dos maiores empresários do comércio 
farmacêutico deste Estado e serviu de inspiração para muitos de nós, 
inclusive para mim. Também foi um líder na mais plena acepção da palavra. 
Era agregador, sabia ouvir e tinha um bom senso e uma sensibilidade 
ímpares na condução dos assuntos mais delicados. Foi por inspiração e a 
convite dele que eu ingressei, em 1989, na diretoria do Sindicato do 
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, à época presidido por ele, o 
que foi o início da minha trajetória no sindicalismo patronal, onde me orgulho 
de estar até hoje. Eu o conheci e passei a desfrutar de sua amizade na 
empresa Droguistas Potiguares, de quem eu era cliente e onde aprendi 
bastante sobre o segmento no qual sempre atuei. Com a morte de Patriota, 
eu perco um amigo e uma grande fonte de inspiração. Já o RN, perde um 
empresário que sintetizava o melhor da nossa classe. Um homem ético, 
honesto, trabalhador e competente. Um exemplo para todos nós. Que Deus o 
acolha em Sua infinita misericórdia”, afirma Queiroz. 
 
Fecomércio RN 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 07.02.18 
 

Pesar: FIERN expressa luto pela morte de ex-
presidente da Fecomércio/RN 

 

Imagem: Reprodução 

O falecimento, registrado nesta quarta-feira (07), na capital do estado, do empresário 
João Dinarte Patriota (foto), mereceu registro de pesar por parte da Federação das 
Indústrias do Estado do RN (FIERN). 
Através de sua página virtual na internet, a Federação expressou-se sobre o óbito da 
seguinte maneira: 
 
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN) manifesta profundo pesar 
pelo falecimento ocorrido nesta quarta-feira, 07, aos 83 anos, do empresário e ex-
presidente da Federação do Comércio e Serviços (Fecomércio), João Dinarte Patriota. 
Empresário reconhecido por sua visão, entusiasmo e conhecimento, sua atuação foi 
determinante para o crescimento e fortalecimento do setor de comércio de produtos 
farmacêuticos no estado. O Rio Grande do Norte perde um líder, que serviu de exemplo 
e inspiração e a FIERN um parceiro que muito contribuiu para levantar as bandeiras em 
prol do desenvolvimento do nosso estado. Que Deus console a família e os amigos e o 
receba em sua infinita misericórdia. 
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VEÍCULO: BLOG VLAUDEY LIBERATO  DATA: 07.02.18 
 

Ministro Henrique Meirelles confirma presença em evento 
no RN 

 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou presença na 

primeira edição do Motores do Desenvolvimento de 2018. Com o tema 

“Caminhos para um novo Brasil”, o ministro será um dos palestrantes do 

evento, que acontece no próximo dia 5 de março. 

O Motores do Desenvolvimento é promovido pela FIERN, Fecomércio, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e jornal Tribuna do Norte. 

Além de Meirelles, o empresário Flávio Rocha também fará palestra que 

marcará o lançamento no estado do projeto “Brasil 200”. 

Participaram da reunião com o ministro Meirelles na tarde desta terça-

feira, 6, em Brasília, o vice-presidente da FIERN, Pedro Terceiro de Melo; 

o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz; o 

superintendente do SEBRAE RN, Zeca Melo; os senadores Garibaldi Alves 

e José Agripino; a reitora da UFRN, Ângela Paiva; o secretário-geral da 

Assembléia Legislativa, Augusto Viveiros; e o diretor da Tribuna do Norte, 

Ricardo Alves. 
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VEÍCULO: BLOG A FONTE  DATA: 07.02.18 
 

JOSÉ AGRIPINO PARTICIPA DE 

ENCONTRO COM MEIRELLES E 

MINISTRO CONFIRMA PALESTRA 

EM NATAL 

Henrique Meirelles participará no dia 5 de março, do encontro “Motores do 

Desenvolvimento” (Foto: Mariana Di Pietro) 

Mesmo com uma agenda lotada de compromissos, o senador José Agripino (RN) fez 

questão de participar, nesta terça-feira (6), do encontro entre representantes do Rio 

Grande do Norte e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O objetivo da reunião 

– que também contou com a presença do senador Garibaldi Alves (PMDB) – foi 

convidar o chefe da pasta para participar, dia 5 de março, em Natal, do encontro 

“Motores do Desenvolvimento”, promovido pela Federação das Indústrias do RN 

(FIERN), em parceria com a FECOMÉRCIO-RN, a Universidade Federal do RN 

(UFRN), entre outros apoiadores. 

http://blogafonte.com.br/wp-content/uploads/2018/02/HRVK4906.jpg
http://blogafonte.com.br/wp-content/uploads/2018/02/HRVK4906.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

Meirelles confirmou presença e fará uma palestra sobre a “A Reconstrução do País”. 

“Fizemos questão de convidar pessoalmente o ministro da Fazenda, que muito nos 

honrou com a confirmação de sua ida ao estado. Aproveitamos a oportunidade para 

reforçar a importância do apoio do governo federal para a recuperação da economia 

do RN”, disse Agripino. 

Também participaram da reunião com o ministro da Fazenda o presidente da 

Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz; o vice-presidente da Fiern, Pedro Terceiro; a 

reitora da UFRN, Ângela Maria Paiva Cruz; o diretor-administrativo da Tribuna do 

Norte, Ricardo Alves; e o secretário-geral da Assembleia Legislativa do RN, Augusto 

Viveiros. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES DATA: 06.02.18 
 

Henrique em Natal 
 

 
O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estará em Natal no próximo dia 05 de março, para 

participar do Seminário Motores do Desenvolvimento do RN, promovido pela Tribuna do Norte 

em parceria com a FIERN, UFRN, Fecomercio, Assembleia Legislativa, SEBRAE, dentre outras 

importantes instituições do Rio Grande do Norte. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN DATA: 06.02.18 
 

Ministro da Fazenda confirma que virá 

a Natal em março para dar palestra 

Confirmação do ministro da vinda a Natal foi dada durante reunião com 

representantes potiguares. Senadores Garibaldi Alves Filho e José Agripino 

Maia também participaram do encontro 

 
Mariana Di Pietro 
Confirmação foi dada em reunião do ministro com representantes potiguares 

Redação 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou nesta terça-feira, 6, que virá a 
Natal no dia 5 de março para participar de mais uma edição do projeto “Motores do 
Desenvolvimento”, promovido pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte 
(Fiern), em parceria com demais instituições. 

A confirmação do ministro da vinda à capital potiguar foi dada durante reunião em 
Brasília com representantes potiguar. Os senadores Garibaldi Alves Filho (PMDB) e 
José Agripino Maia (DEM) também participaram do encontro. Meirelles confirmou 
presença e fará uma palestra sobre a “A Reconstrução do País”. 

“Fizemos questão de convidar pessoalmente o ministro da Fazenda, que muito nos 
honrou com a confirmação de sua ida ao estado. Aproveitamos a oportunidade para 
reforçar a importância do apoio do governo federal para a recuperação da economia 
do RN”, disse Agripino. 

Também participaram da reunião com o ministro da Fazenda o presidente da 
Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz; o vice-presidente da Fiern, Pedro Terceiro; a 
reitora da UFRN, Ângela Maria Paiva Cruz; o diretor-administrativo da Tribuna do 
Norte, Ricardo Alves; e o secretário-geral da Assembleia Legislativa do RN, Augusto 
Viveiros. 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE ONLINE DATA: 06.02.18 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROSALIE ARRUDA DATA: 06.02.18 
 

Ministro Meirelles vem a Natal falar 
sobre "A Reconstrução do País" 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles confirmou presença no Seminário 

Motores para o Desenvolvimento que acontecerá na data de 05 de março.  A 

confirmação fo feita na presença da bancada federal em Brasilia. O Ministro irá 

falar sobre “A Reconstrução do País”. 
 

“Fizemos questão de convidar pessoalmente o ministro da Fazenda, que muito 

nos honrou com a confirmação de sua ida ao estado. Aproveitamos a 

oportunidade para reforçar a importância do apoio do governo federal para a 

recuperação da economia do RN”, disse Agripino. 
 

Também participaram da reunião com o ministro da Fazenda o presidente da 

Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz; o vice-presidente da Fiern, Pedro Terceiro; a 

reitora da UFRN, Ângela Maria Paiva Cruz; e o secretário-geral da Assembleia 

Legislativa do RN, Augusto Viveiros. 

 

Foto: Mariana Di Pietro 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-FsYH_nCMoN4/WnoM_a8wgcI/AAAAAAAA30Y/6FWREis3dJgz4FxAoorpaOkOFTilqcDpQCLcBGAs/s1600/XRXW6874.JPG


 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/HEITOR GREGÓRIO DATA: 06.02.18 
 

Ministro Henrique Meirelles confirma 
participação no Seminário Motores do 
Desenvolvimento do RN 
O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estará em Natal no próximo dia 
05 de março, para participar do Seminário Motores do Desenvolvimento do 
RN, promovido pela Tribuna do Norte em parceria com a FIERN, UFRN, 
Fecomercio, Assembleia Legislativa, SEBRAE, dentre outras importantes 
instituições do Rio Grande do Norte. 

O evento ocorrerá às 08h30, no Hotel Hiliday In, e terá o empresário Flávio 
Rocha também como um dos palestrantes. 

Os senadores Garibaldi Filho e José Agripino acompanharam à audiência 
para o convite ao Ministro, ao lado de Ricardo Alves, diretor administrativo da 
Tribuna do Norte; Ângela Paiva, Reitora da UFRN; Marcelo Queiroz, 
Presidente da Fecomércio; Augusto Viveiros, diretor da Assembleia 
Legislativa; Pedro Terceiro, representante da FIERN e Zeca Melo, 
superintendente do SEBRAE no RN. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR DATA: 06.02.18 

Ministro Henrique Meirelles 

confirma presença em evento no 

RN 
Flávio Rocha também estará lançando o "Brasil 200" 

Por Redação 

 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou presença na primeira edição do Motores do 

Desenvolvimento de 2018. Com o tema “Caminhos para um novo Brasil”, o ministro será um dos 

palestrantes do evento, que acontece no próximo dia 5 de março. 

O Motores do Desenvolvimento é promovido pela FIERN, Fecomércio, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte e jornal Tribuna do Norte. Além de Meirelles, o empresário Flávio Rocha 

também fará palestra que marcará o lançamento no estado do projeto “Brasil 200”. 

Participaram da reunião com o ministro Meirelles na tarde desta terça-feira, 6, em Brasília, o vice-

presidente da FIERN, Pedro Terceiro de Melo; o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 

Queiroz; o superintendente do SEBRAE RN, Zeca Melo; os senadores Garibaldi Alves e José 

Agripino; a reitora da UFRN, Ângela Paiva; o secretário-geral da Assembléia Legislativa, 

Augusto Viveiros; e o diretor da Tribuna do Norte, Ricardo Alves. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

O vice-presidente da Federação das Industrias, Pedro Terceiro de Melo, considerou muito 

proveitosa a reunião com o ministro. “Acho que será importante essa discussão do seminário { 

“Caminhos para um novo Brasil”} e sem dúvida nenhuma ele tem crédito nesse momento de tanta 

dificuldade que o país atravessa para repassar informações que de alguma forma nos dê segurança 

para que a gente continue nossos negócios”, disse Pedro Terceiro. 

Para o vice-presidente da FIERN, a vinda do ministro possibilitará também que ele conheça 

melhor a situação porque passa o Rio Grande do Norte e as perspectivas do estado receber alguma 

ajuda para solucionar a grave crise que atravessa. 

SOBRE O MOTORES 
O Projeto “Os Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte” foi criado para apresentar 

uma série especial de suplementos e seminários que pretende liderar um processo de discussão 

sobre os motores do desenvolvimento da economia do RN, levando à sociedade informação de 

qualidade sobre o presente e o futuro. 

O público participante do Programa é formado por empresários, lideranças políticas e 

pesquisadores, que costumam lotar o auditório da FIERN – ou outras localidades onde o evento 

acontece – para acompanhar palestras e debates sobre nossa economia. 

Os seminários realizados sempre contaram com nomes de referência na economia nacional e local, 

além de autoridades nacionais, estaduais e municipais. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 07.02.18 

Reunião discute lançamento em 

Natal no dia 21 de fevereiro do 

movimento “Brasil 200” 
Documento foi lançado por Flávio Rocha e prega ideias liberais para a economia 

Por Redação 

 

Um grupo de empresários se reuniu nesta terça-feira, 06, em Natal para tratar do lançamento no 

dia 21 de fevereiro, no Teatro Riachuelo, às 17 horas, do movimento “Brasil 200”. Liderado pelo 

presidente do Grupo Riachuelo, Flávio Rocha, o movimento defende um projeto liberal para a 

economia nos próximos anos. 

O “Brasil 200” faz referência aos 200 anos de independência do país, que será comemorado em 

2022, ano em que encerra o mandato do futuro presidente eleito. 

“O Brasil 200 anos é um movimento apartidário da sociedade civil, de brasileiros que amam o país 

e sabem que amar a nação não é fechar os olhos para seus problemas ou buscar soluções fáceis e 

erradas para problemas complexos e graves. Não é hora de malabarismos ou feitiçarias, de 

promessas novas que disfarçam velhas práticas, não se brinca com o destino de 200 milhões de 

pessoas”, afirma o manifesto. 

Participaram da reunião o presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, o presidente da 

Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL RN), Afrânio Miranda, da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal), Augusto Vaz, o vice-presidente da Fecomercio, George 

Ramalho e o empresário Paulo Galindo. O superintendente de Estratégias e Articulação da 

Federação das Indústrias do RN, Hélder Maranhão, também esteve presente a este primeiro 

encontro, que tratou da organização do evento. 

 



 

VEÍCULO: SITE FIERN  DATA: 07.02.18 
 

Reunião discute lançamento em 
Natal no dia 21  de fevereiro do 
movimento “ Brasil 200”  

 
Um grupo de empresários se reuniu nesta terça-feira, 06, em 

Natal para tratar do lançamento no dia 21 de fevereiro, no 

Teatro Riachuelo, às 17 horas, do movimento “Brasil 200”. 

Liderado pelo presidente do Grupo Riachuelo, Flávio Rocha, 

o movimento defende um projeto liberal para a economia nos 

próximos anos. 

  

O “Brasil 200” faz referência aos 200 anos de independência 

do país, que será comemorado em 2022, ano em que encerra o 

mandato do futuro presidente eleito. “O Brasil 200 anos é 

um movimento apartidário da sociedade civil, de brasileiros 

que amam o país e sabem que amar a nação não é fechar os 

olhos para seus problemas ou buscar soluções fáceis e 

erradas para problemas complexos e graves. Não é hora de 

malabarismos ou feitiçarias, de promessas novas que 

disfarçam velhas práticas, não se brinca com o destino de 

200 milhões de pessoas”, afirma o manifesto. 



 

CONTINUAÇÃO 

  

Participaram da reunião o presidente do Sistema FIERN, 

Amaro Sales de Araújo, o presidente da Federação das 

Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL RN), Afrânio Miranda, 

da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal), 

Augusto Vaz, o vice-presidente da Fecomercio, George 

Ramalho e o empresário Paulo Galindo. O superintendente de 

Estratégias e Articulação da Federação das Indústrias do 

RN, Hélder Maranhão, também esteve presente a este primeiro 

encontro, que tratou da organização do evento. 

  

Sabia mais sobre o movimento 

https://www.brasil200.com.br/ 
  

https://www.brasil200.com.br/
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VEÍCULO: BLOG SUBSTANTIVO PLURAL  DATA: 07.02.18 
 

SESC RN OFERECE CURSO 

PARA YOUTUBERS 

 

Como ser youtuber e especial Páscoa são alguns dos 

cursos de 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 23 de fevereiro (exceto durante o Carnaval) à 

central de relacionamento da unidade Sesc onde o curso será ministrado. 

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



 

CONTINUAÇÃO 

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 sobre decoração do quarto do bebê e 

uma oficina de artes especial Dia das Mães. 

As aulas têm início a partir do dia 01 de março. 

A lista com os selecionados será disponibilizada dia 27 de fevereiro no site do Sesc 

(www.sescrn.com.br), mesmo endereço em que 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 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. 

http://www.sescrn.com.br/cursos


 

CONTINUAÇÃO 

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

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

estar acompanhado do responsável. 

Serviço: 

Como ser um youtuber e especial Páscoa são alguns dos cursos gratuitos que o Sesc 

oferece em março 

Inscrições até 23 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


 

VEÍCULO: BLOG ROSALIE ARRUDA  DATA: 07.02.18 
 

Sesc oferece cursos gratuito em março 
Você já pensou em ser youtuber???? 

Penei não, Senac, para vc está me dando uma ideia... Pena que seja em 

Macaiba.  
 

Os cursos estão sendo oferecidos gratuitamente em março pelo 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 23 de fevereiro (exceto durante o período 

de Carnaval) à central de relacionamento da unidade Sesc onde o curso será 

ministrado. 
 

Mais informações www.sescrn.com.br, onde também consta o edital com todas as 

informações. 

 
 

http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: BLOG DO VALDEMAR TIBÁ  DATA: 07.02.18 
 

Sesc abre inscrições para sete cursos gratuitos com 111 vagas 
no RN 
 
O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) oferece 11 
vagas em cursos gratuitos no mês de março. São 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 23 de fevereiro (exceto durante o período de Carnaval) à 
central de relacionamento da unidade Sesc onde o curso será ministrado. 
Confira o edital AQUI. 
 
Em Mossoró, a nova cozinha pedagógica, entregue em novembro após 
reforma, 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. 
 
As aulas têm início dia 1º de março, exceto o curso de confecção de vestidos 
casuais em Natal, que começará dia 6 de março. A lista com os selecionados 
será disponibilizada dia 27 de fevereiro no site do Sesc. 
 Inscrições: Até 23 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 

 
 

http://www.sescrn.com.br/cursos
http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ  DATA: 06.02.18 
 

Como ser um youtuber e especial Páscoa 

são alguns dos cursos gratuitos que o Sesc 

oferece em março 
 

 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Arte-cursos-Sesc-RN.png


 

CONTINUAÇÃO 

Inscrições podem ser feitas até dia 23/02. 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 23 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. 

As aulas têm início a partir do dia 1º de março. A lista com os 

selecionados será disponibilizada dia 27 de fevereiro no site do Sesc, 

o www.sescrn.com.br, onde também consta o edital com todas as 

informações. 

http://www.sescrn.com.br/


 

CONTINUAÇÃO 

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 23 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


 

VEÍCULO: BLOG NOVA CRUZ OFICIAL RN  DATA: 06.02.18 
 

Sesc abre inscrições para cursos gratuitos 

em Nova Cruz e outras cidades 
Inscrições podem ser feitas até dia 23/02. 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 várias cidades. 

No Sesc Nova Cruz o curso é de Inteligência emocional para vender melhor; Horário 

de 19h às 21h. O curso acontece dias 21 e 22 de fevereiro e terá 15 vagas. Como se 

inscrever? Inscrições nas Centrais de relacionamento do Sesc Ler Nova Cruz através 

do Programa de Comprometimento e Gratuidade 

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. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 06.02.18 
 

Sesc abre inscrições para sete cursos 

gratuitos com 111 vagas no RN 

 

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) oferece 11 vagas 

em cursos gratuitos no mês de março. São 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 23 de 

fevereiro (exceto durante o período de Carnaval) à central de relacionamento da 

unidade Sesc onde o curso será ministrado. Confira o edital AQUI. 

Em Mossoró, a nova cozinha pedagógica, entregue em novembro após reforma, 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. 

As aulas têm início dia 1º de março, exceto o curso de confecção de vestidos casuais 

em Natal, que começará dia 6 de março. A lista com os selecionados será 

disponibilizada dia 27 de fevereiro no site do Sesc. 

Fonte: G1RN 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2016/08/sesc.jpg
http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2016/08/sesc.jpg
http://www.sescrn.com.br/cursos
http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 06.02.18 
 

Sesc abre inscrições para sete cursos 

gratuitos no RN 

Cursos serão ofertados nas unidades do Sesc em Natal, Mossoró, Caicó, 

Nova Cruz e São Paulo do Potengi; inscrições podem ser feitas até dia 27 

Sesc 
Produção de ovos de páscoa é um dos cursos oferecidos em março pelo Sesc RN 

Redação 

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc) abriu inscrições 
para cursos gratuitos no mês de março. São vagas nas áreas de corte e costura, 
trabalhos manuais, culinária e aperfeiçoamento profissional. As aulas serão 
ofertadas nas unidades de 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. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

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, 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. 

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/


 

VEÍCULO: BLOG LIEGE BARBALHO  DATA: 07.02.18 
 

Ver para aprender 

 

Idosos da Legião da Boa Vontade recebem amanhã, às 17h, no auditório do Sesc 

Cidade Alta, a doação de 89 pares de óculos de grau através do Ver Para Aprender, 

projeto de saúde visual do Sesc, instituição integrante do Sistema Fecomércio. Depois 

de Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi, Natal é o quarto município a ser 

contemplado com as doações referentes a 2017. Em março, as entregas finalizam em 

Mossoró. 

 
 

http://www.liegebarbalho.com/ver-para-aprender-4/


 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 07.02.18 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE ONLINE  DATA: 07.02.18 
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VEÍCULO: SITE SINTEST RN  DATA: 06.02.18 
 

SINTEST/RN renova convênio com o SESC 

 

Informamos que o convênio com o  Sesc RN foi renovado até 31/12/2018. 

Para conhecer mais sobre as atividades que o Sesc oferece, acesse o site: www.sescrn.com.br 

Para se associar ao Sesc na categoria CONVENIADO é necessário fazer a carteirinha (que 

tem validade de 1 ano), comparecendo em uma unidade do Sesc com os seguintes 

documentos: 

 Identidade 

 CPF 

 Comprovante de residência 
 Documento que comprove vínculo com a instituição (declaração emitida pelo 

Sintest ou contracheque comprovando o desconto de sindicalizado) 

 Taxa anual : R$ 27,50 

http://sintestrn.org.br/2015/sintestrn-renova-convenio-com-o-sesc/
http://sintestrn.org.br/2015/wp-content/uploads/2018/02/Conv%C3%AAnio-Sesc.png
http://sintestrn.org.br/2015/wp-content/uploads/2018/02/Conv%C3%AAnio-Sesc.png
http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 08.02.18 EDITORIA: NATAL 
 



 

SENAC 
VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 07.02.18 
 

Ladeado de secretários municipais, Prefeito visita 
Unidades do SENAC e COSERN estacionadas em 
Angicos 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-gIv_bAqC8OE/Wns1P44MtjI/AAAAAAABvM8/zn47sW4nqygdtv5YMp_7RadqS4xF3bmZQCLcBGAs/s1600/DSC_0792%255B1%255D.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-3b6BAf7bTDI/Wns1SgrehNI/AAAAAAABvNA/o7PhF5zx40IrmIm24CvXAuL9PCkcUB8RACLcBGAs/s1600/DSC_0786%255B1%255D.JPG


 

CONTINUAÇÃO 

 
No fim da tarde desta terça-feira, (06/02), o Prefeito de Angicos, Deusdete 
Gomes esteve presente na Unidade Móvel do Senac, acompanhando o 
encerramento do curso de Técnicas de Word e Excel avançadas. 
 
O curso teve como instrutor Lemuel Alexandre Fonseca. Na ocasião o 
gestor ressaltou a preocupação constante da gestão municipal de 
preparar cidadãos para ingressar no mercado de trabalho e reiterou o 
compromisso e dedicação da administração municipal em viabilizar 
benefício desta magnitude ao povo de Angicos. 

 
 
A parceria estabelecida entre a Prefeitura Municipal, a Fecomércio e o 
SENAC consolidou a capacitação de várias pessoas, entre jovens e 
adultos. 
 
Foram ofertados quatro cursos com 14 vagas cada, totalizando 56 alunos. 
Os cursos incluem: qualidade no Atendimento, Técnicas de Negociação, 
Software de apresentações e Técnicas avançadas de Word e Excel. 
 
Projeto Energia com Cidadania 
 
Outra visita feita pelo Chefe do Poder Executivo e seu secretariado foi ao 
caminhão do projeto Energia com Cidadania executado pela Companhia 
Energética do RN (Cosern). 

https://2.bp.blogspot.com/-C3ZtAKRKmGQ/Wns1Ut8lkoI/AAAAAAABvNE/VbLNranzeOgdr-a81Q9iND0bx4tMp6WBgCLcBGAs/s1600/DSC_0774%255B1%255D.JPG


 

CONTINUAÇÃO 
 
A iniciativa, que faz parte do Programa de Eficiência Energética do Grupo 
Neoenergia, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
estacionou em Angicos e visa promover palestras educativas e a 
substituição de lâmpadas ineficientes por LED, além de distribuir kits com 
jogos educativos e cartilhas informativas com orientações sobre o uso 
seguro e eficiente de energia elétrica. 

 
 
O caminhão da Cosern ficará estacionado na Rua Tenente Lopes Viegas, 
no Alto do Triângulo, em frente ao CRAS, e atenderá a população até a 
próxima quinta-feira (08), das 8h às 17h. 
 
Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Angicos 
 
 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-TU3WIpwoOb8/Wns2fxGBSWI/AAAAAAABvNU/7EvpCXDb4904t8lZmPMz5AMiih8znogOgCLcBGAs/s1600/DSC_0803%255B1%255D%2B%25281%2529.JPG
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