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A estreia será em Natal na próxima quarta-feira (21), às 18h30, no Sesc Cidade Alta. Além disso, 

também circulará em março nas cidades de Mossoró, São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova 

Cruz. 

1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a 
circular pelo RN, a partir do dia 21 
A 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a exibir gratuitamente no Rio Grande do Norte, os 34 

curtas e longas metragens vencedores, oriundos das cinco regiões do país – incluindo dois curtas 

potiguares. 

A estreia será em Natal na próxima quarta-feira (21), às 18h30, no Sesc Cidade Alta. Além disso, 

também circulará em março nas cidades de Mossoró, São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e 

Nova Cruz. 

Em Mossoró a 1ª Mostra Sesc de Cinema acontecerá de 5 a 9 de março. As exibições são gratuitas 

e acontecem em horários variados, sempre na unidade Sesc do município. Confira a programação 

do Sesc Cinema em Mossoró, aqui. 

 

Sobre a Mostra Sesc de Cinema 

A Mostra Sesc de Cinema pretende difundir a produção cinematográfica brasileira que não chega 

ao circuito comercial de exibição, sendo um espaço de lançamento e promoção de artistas de todo 

o país. 

http://www.sescrn.com.br/_ups/files/files/Mostra%20Sesc%20de%20Cinema_Mossor%C3%B3.pdf
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Além da premiação com um contrato de licenciamento, a Mostra certifica os destaques de melhor 

roteiro, filme, direção de fotografia, desenho de som, direção de arte, direção de elenco e 

montagem. 

Na edição 2016/2017, primeira do projeto, 1.250 filmes foram inscritos. Destes, 957 foram 

habilitados a participar do concurso, sendo 640 oriundos das capitais e 317 das cidades do interior 

dos 27 estados brasileiros. 121 filmes foram premiados nas mostras estaduais, com licenciamento 

para exibição no âmbito de seus estados de origem e indicados para concorrer à vaga na mostra 

nacional. O resultado da 2ª Mostra Sesc de Cinema (2017/2018) será divulgado no segundo 

semestre de 2018. 

Programação por cidade 

21 a 27/02 | Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33 Cidade Alta, Natal 

05 a 09/03 | Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/, Nova Betânia 

05 a 09/03 | Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, 297, Novo Juremal 

05 a 16/03 | Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55 Boa Passagem 

12 a 16/03 | Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, 310 

12 a 16/03 | Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, 55, Frei Damião 
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Mostra Sesc de Cinema exibe 

curtas potiguares e de outros 

estados do país 
Mostra Sesc de Cinema pretende contribuir para o campo audiovisual 

Por Redação 

 

 

Com o objetivo de promover a difusão da produção cinematográfica brasileira que não chega ao 
circuito comercial de exibição, a Mostra Sesc de Cinema pretende contribuir para o campo 
audiovisual sendo um espaço de lançamento e promoção de artistas de todo o país. 

Além da premiação com um contrato de licenciamento para exibição pública, a Mostra Sesc de 

Cinema certifica os destaques de melhor roteiro, filme, direção de fotografia, desenho de som, 
direção de arte, direção de elenco e montagem. 

Clique aqui e confira a programação no Rio Grande do Norte. 

 
 

http://www.sescrn.com.br/agenda/139/mostra-sesc-de-cinema
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Inscrições vão até 23 de fevereiro.Cursos acontecerão nas unidades Sesc em Natal, Mossoró, Caicó, 

Nova Cruz e São Paulo do Potengi. 

Sesc oferta mais de 100 cursos gratuitos 
em suas unidades do RN 
O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 

Fecomércio oferta 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. 

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

em Natal, que começará dia 06 de março. A lista com os selecionados será disponibilizada dia 27 

de fevereiro no site do Sesc. Para mais informações acesse o Edital aqui. 

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. 

http://www.sescrn.com.br/_ups/files/files/151217%20EDITAL%2001%202018.pdf.pdf
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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. 
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Programa Senac Móvel chega aos 
municípios de Monte Alegre e 
Parnamirim 
Os municípios de Monte Alegre e Parnamirim serão os primeiros beneficiados 

deste ano com cursos gratuitos do Senac, por meio do Programa Senac Móvel. 

O Sistema Fecomércio RN disponibilizará 120 vagas em cursos de capacitação 

profissional, a partir de parceria com as prefeituras locais. 

  

Para marcar o início das atividades, na segunda-feira (19), Monte Alegre 

sediará cerimônia, a partir das 19h, ao lado da Secretaria de Assistência Social, 

local onde a Unidade Móvel está instalada.  

  

A população da cidade terá a oportunidade de participar de cursos como 

Cabeleireiro Assistente, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, Penteados para 

Festas e Design de Sobrancelhas. 

  

Na quarta-feira (21), será a vez de Parnamirim receber a Unidade Móvel de 

Turismo e Hotelaria. A partir das 9h, no Auditório Clênio José dos Santos, 

ocorrerá a aula inaugural. O município receberá os cursos de Auxiliar de 

Cozinha, Preparação de Sanduíches Quentes e Frios, Técnicas de Produção de 

Sobremesas e Bolos e Tortas. 

  

Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo 

Fernandes de Queiroz, “a presença das Unidades Móveis do Senac em Monte 

Alegre e Parnamirim garante que a população dessas localizadas tenham 

acesso à educação profissional de qualidade e possam ter acesso à 

oportunidades de trabalho e geração de renda”. 

  

Programa Senac Móvel 

  

Com o objetivo de democratizar o acesso à educação para o trabalho e ampliar 

o acesso ao seu padrão de excelência, o Senac conta com unidades do 

Programa Senac Móvel nas áreas de Beleza, Turismo e Hotelaria e Informática 

e Gestão. Elas são equipadas com materiais específicos da área de formação, a 

fim de reproduzir internamente o ambiente real de trabalho de áreas. 
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Programa Senac Móvel chega aos 

municípios de Monte Alegre e 

Parnamirim 

Sistema Fecomércio RN disponibilizará 120 vagas em cursos de capacitação 
profissional, a partir de parceria com as prefeituras locais 

 
Senac RN população da cidade terá a oportunidade de participar de cursos como Cabeleireiro Assistente, Corte 

de Cabelo 
Redação 

Os municípios de Monte Alegre e Parnamirim serão os primeiros beneficiados 
deste ano com cursos gratuitos do Senac, por meio do Programa Senac Móvel. 
O Sistema Fecomércio RN disponibilizará 120 vagas em cursos de capacitação 
profissional, a partir de parceria com as prefeituras locais. 

Para marcar o início das atividades, na segunda-feira (19), Monte Alegre 
sediará cerimônia, a partir das 19h, ao lado da Secretaria de Assistência Social, 
local onde a Unidade Móvel está instalada. 

A população da cidade terá a oportunidade de participar de cursos como 
Cabeleireiro Assistente, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, Penteados para 
Festas e Design de Sobrancelhas. 

Na quarta-feira (21), será a vez de Parnamirim receber a Unidade Móvel de 
Turismo e Hotelaria. A partir das 9h, no Auditório Clênio José dos Santos, 
ocorrerá a aula inaugural. O município receberá os cursos de Auxiliar de 
Cozinha, Preparação de Sanduíches Quentes e Frios, Técnicas de Produção de 
Sobremesas e Bolos e Tortas. 
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Programa Senac Móvel chega aos municípios de 

Monte Alegre e Parnamirim 

 
 

Os municípios de Monte Alegre e Parnamirim serão os primeiros beneficiados deste ano 

com cursos gratuitos do Senac, por meio do Programa Senac Móvel. O Sistema 

Fecomércio RN disponibilizará 120 vagas em cursos de capacitação profissional, a partir de 

parceria com as prefeituras locais. 

Para marcar o início das atividades, na segunda-feira (19), Monte Alegre sediará cerimônia, 

a partir das 19h, ao lado da Secretaria de Assistência Social, local onde a Unidade Móvel 

está instalada. 

A população da cidade terá a oportunidade de participar de cursos como Cabeleireiro 

Assistente, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, Penteados para Festas e Design de 

Sobrancelhas. 

Na quarta-feira (21), será a vez de Parnamirim receber a Unidade Móvel de Turismo e 

Hotelaria. A partir das 9h, no Auditório Clênio José dos Santos, ocorrerá a aula inaugural. 

O município receberá os cursos de Auxiliar de Cozinha, Preparação de Sanduíches Quentes 

e Frios, Técnicas de Produção de Sobremesas e Bolos e Tortas. 
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Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes de 
Queiroz, “a presença das Unidades Móveis do Senac em Monte Alegre e Parnamirim 

garante que a população dessas localizadas tenham acesso à educação profissional de 

qualidade e possam ter acesso à oportunidades de trabalho e geração de renda”. 

  

Programa Senac Móvel 

Com o objetivo de democratizar o acesso à educação para o trabalho e ampliar o acesso ao 

seu padrão de excelência, o Senac conta com unidades do Programa Senac Móvel nas áreas 

de Beleza, Turismo e Hotelaria e Informática e Gestão. Elas são equipadas com materiais 

específicos da área de formação, a fim de reproduzir internamente o ambiente real de 

trabalho de áreas. 
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Programa Senac Móvel chega a 

Monte Alegre e Parnamirim 
Objetivo é o de democratizar o acesso à educação para o trabalho 

Por Redação 

 

UNIDADE MÓVEL DO SENAC (DIVULGAÇÃO) 
 

Os municípios de Monte Alegre e Parnamirim serão os primeiros beneficiados deste ano com 

cursos gratuitos do Senac, por meio do Programa Senac Móvel. O Sistema Fecomércio RN 
disponibilizará 120 vagas em cursos de capacitação profissional, a partir de parceria com as 
prefeituras locais. 

Para marcar o início das atividades, na segunda-feira (19), Monte Alegre sediará cerimônia, a 

partir das 19h, ao lado da Secretaria de Assistência Social, local onde a Unidade Móvel está 
instalada. 

A população da cidade terá a oportunidade de participar de cursos como Cabeleireiro Assistente, 
Corte de Cabelo: Tendências Atuais, Penteados para Festas e Design de Sobrancelhas. 

Na quarta-feira (21), será a vez de Parnamirim receber a Unidade Móvel de Turismo e Hotelaria. 

A partir das 9h, no Auditório Clênio José dos Santos, ocorrerá a aula inaugural. O município 
receberá os cursos de Auxiliar de Cozinha, Preparação de Sanduíches Quentes e Frios, Técnicas 
de Produção de Sobremesas e Bolos e Tortas. 
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Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes de Queiroz, “a 
presença das Unidades Móveis do Senac em Monte Alegre e Parnamirim garante que a população 

dessas localidades tenham acesso à educação profissional de qualidade e possam ter acesso à 
oportunidades de trabalho e geração de renda”. 

Programa Senac Móvel 
Com o objetivo de democratizar o acesso à educação para o trabalho e ampliar o acesso ao seu 

padrão de excelência, o Senac conta com unidades do Programa Senac Móvel nas áreas de Beleza, 
Turismo e Hotelaria e Informática e Gestão. Elas são equipadas com materiais específicos da área 
de formação, a fim de reproduzir internamente o ambiente real de trabalho de áreas. 
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Programa Senac Móvel chega aos municípios de 
Monte Alegre e Parnamirim 
 

 
Os municípios de Monte Alegre e Parnamirim serão os primeiros beneficiados 
deste ano com cursos gratuitos do Senac, por meio do Programa Senac 
Móvel. O Sistema Fecomércio RN disponibilizará 120 vagas em cursos de 
capacitação profissional, a partir de parceria com as prefeituras locais. 
 
Para marcar o início das atividades, na segunda-feira (19), Monte Alegre 
sediará cerimônia, a partir das 19h, ao lado da Secretaria de Assistência 
Social, local onde a Unidade Móvel está instalada. 
 
A população da cidade terá a oportunidade de participar de cursos como 
Cabeleireiro Assistente, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, Penteados para 
Festas e Design de Sobrancelhas. 
 
Na quarta-feira (21), será a vez de Parnamirim receber a Unidade Móvel de 
Turismo e Hotelaria. A partir das 9h, no Auditório Clênio José dos Santos, 
ocorrerá a aula inaugural. O município receberá os cursos de Auxiliar de  
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Cozinha, Preparação de Sanduíches Quentes e Frios, Técnicas de Produção 
de Sobremesas e Bolos e Tortas. 
 
Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, “a presença das Unidades Móveis do Senac em 
Monte Alegre e Parnamirim garante que a população dessas localizadas 
tenham acesso à educação profissional de qualidade e possam ter acesso à 
oportunidades de trabalho e geração de renda”. 
 
Programa Senac Móvel 
 
Com o objetivo de democratizar o acesso à educação para o trabalho e 
ampliar o acesso ao seu padrão de excelência, o Senac conta com unidades 
do Programa Senac Móvel nas áreas de Beleza, Turismo e Hotelaria e 
Informática e Gestão. Elas são equipadas com materiais específicos da área 
de formação, a fim de reproduzir internamente o ambiente real de trabalho de 
áreas. 
 
Fecomércio RN 
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‘Curso Fecomércio’ aprova 

cerca de 20 alunos no Enem 
Entre março e outubro de 2017, Sistema Fecomércio RN realizou curso preparatório para o exame 

Por Redação 

 

Entre março e outubro de 2017, o Sistema Fecomércio RN, através do Senac e Sesc, realizou 
curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), onde cerca de 20 alunos 
foram aprovados. 

Os conteúdos das aulas eram específicos para o exame, onde foi abordado Línguas Portuguesa e 
Estrangeira, Artes, História, Geografia, Ciências da Natureza, Química, Matemática e suas 
tecnologias. 

Aprovado no curso de Direito na UERN, Gabriel Sousa, afirmou que o curso preparatório foi 

decisivo para sua aprovação. “Os instrutores que ministraram as aulas eram excelentes, o que 
facilitou muito no meu aprendizado, principalmente nas matérias de física e história. Com certeza 
o cursinho foi crucial para minha aprovação”, disse. 

Aprovados 
Vanessa Sipião da Silva 

Jeferson Fonseca do Nascimento 
Jessica Karoline De Andrade Lima 

Luis Henrique Franca Bezerra 
Rayane Santos De Melo 
Roberta Avelino Oliveira 
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Luiz Carlos Lacerda Bezerra 
Fabian Dalinson Da Silva Freitas 

Asla Cibelly Costa Targino 
Andrea Laiza Costa Sena 

Amanda Quinani Justino 
Igor Ramom Costa Duarte 
Gabriel Lucas De Sousa 

Moisés Emanuel Ribeiro 
Rudson Matheus Carvalho De Melo 
Narla Luiza Correiade Souza 

Luiza Emanoely Abreu De Sousa 
Helaine Michaelly De Oliveira Penha 

Jessica Nascimento De Andrade Tavares 
 

Aguardando 2ª chamada 
Alisson Kenede Camara De Lima 
Maria Sara Izidio Da Silva 
Williane Vivian De Souza Queiroz 

Raquel Thaise Oliveira Da Silva 
Maria Eduarda De Paula Sena 

Lucia Kareninny Do Nascimento Silva 
Joice Larissa Barreto Peixoto 
Arielly Thais de Moura Barros 

Caio Juliano Saldanha Lopes 
Alexandre da Silva Costa 
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Turismo em alta: ABIH-RN investiu mais de 
R$ 500 mil em ações de promoção e 
divulgação da hotelaria do RN 

Atuação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis-RN em prol do turismo e da 

hotelaria potiguar contribui para o desenvolvimento do setor 

A atual gestão da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do 

Norte – ABIH-RN, presidida por José Odécio Rodrigues Júnior, não tem medido 

esforços para promover o turístico do Estado, através da hotelaria. A entidade que 

reúne as principais redes hoteleiras, resorts, hotéis, pousadas, apart-hotéis, albergues e 

meios de hospedagens de diferentes categorias com sede ou estabelecimento no 

RN, vem buscando aprimorar suas ações de promoção e divulgação do destino, seja 

de forma direta, seja através de parceria com o governo, através da Setur/Emprotur e 

prefeituras. 

Fomentar o desenvolvimento da indústria hoteleira do Estado abrangendo as 

atividades a ela relacionadas, é um dos objetivos da entidade. Assim, a ABIH-RN 

participou das principais feiras nacionais e internacionais de Turismo, e diversas 

outras ações de promoção. Nos últimos dois anos, o destino RN foi apresentado em 

eventos nacionais de Campinas, São Paulo, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Ribeirão 

Preto, Belo Horizonte, Cascavel, Sorocaba, Piracicaba, Volta Redonda, Brasília, 

Goiânia, João Pessoa, Campina Grande e Recife. A atuação da ABIH-RN se deu 

também fora do Brasil, onde participou e promoveu eventos em Lisboa, Ciudad del 

Este, Buenos Aires, Assunção e Montevideo,  mais recentemente na Holanda, e, além  
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de ações de Famtours e Presstrip, garantindo a divulgação do turismo do RN nos 

principais destinos emissores de turismo. 

 Com o lema “a força da rede hoteleira potiguar”, a entidade reúne hoje empresas da 

rede hoteleira presentes nos municípios de Natal, Parnamirim, Maxaranguape, Nísia 

Floresta, Tibau Do Sul, Mossoró, Extremoz, Barra De Cunhaú, Galinhos, São Miguel 

do Gostoso, Santa Cruz, e Touros. Os planos são para expandir ainda mais a atuação 

da associação: “O Rio Grande do Norte é um excelente destino e tem riquezas do 

turismo que praticamente ainda não são exploradas. Precisamos fortalecer o turismo 

de eventos, bem como as ações que visem a criação de novos produtos turísticos, e a 

melhoria das nossas infraestruturas, além de  fomentar as parcerias com as Prefeituras 

e demais entidades publicas e privadas.”, afirma o presidente José Odécio. 

Em dezembro último, a entidade promoveu o destino e a infraestrutura da rede na 

Embaixada do Brasil em Assunção, no Paraguai, e em Montevideo, no Uruguai, com 

o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Turismo / Emprotur, 

e Fecomércio- RN, contou com a presença de 120 agentes de viagens, do Comitê 

Descubra Brasil,  hoteleiros e receptivo. 

Em janeiro deste ano, pela primeira vez na história do Rio Grande do Norte, o destino 

participou com estande próprio na Feira Internacional de Turismo “Vakantiebeurs”, 

adquirido pela ABIH-RN, em parceria com as prefeituras de Tibau do Sul e 

Maxaranguape. A Feira ocorre anualmente em Utrecht, Holanda, e é a principal 

referência para o mercado europeu de turismo. Mais de cem mil pessoas, interessadas 

em ofertas visitaram os mais de mil expositores de todos os continentes. 

CONTINUAÇÃO 



 

“Ter um estande próprio na Feira de Vakantiebeurs, para divulgar o RN e suas 

potencialidades, foi um marco histórico para a ABIH,  e esse é um trabalho que vem 

sendo desenvolvido com a preocupação de formar parcerias como essa, realizada com 

as prefeituras de Maxaranguape e Tibau do Sul, e assim viabilizar a participação do 

destino em feiras, que contou também com o apoio do Governo do Estado. É preciso 

união da iniciativa privada com os entes públicos para que possamos, de forma 

permanente,  manter a divulgação do nosso destino nos vários mercados emissores. 

Também é preciso reconhecer o grande apoio do governador Robinson Faria ao nosso 

turismo, e o excelente trabalho do secretário Ruy Gaspar nas ações que beneficiam o 

turismo do RN”, destacou José Odécio, presidente da ABIH-RN. 

Segundo o Presidente da Associação, o viés turístico contribui positivamente com a 

economia dos municípios e do Estado, fortalecendo diversos setores: “É muito 

importante lembrar que, quando o turista se desloca, não são só os hotéis que são 

beneficiados. Mas os comerciantes, as empresas de aluguel de automóveis e 

receptivos, restaurantes, os taxistas e motoristas de aplicativos, vendedores e 

comércio em geral”, garante José Odécio. Com o incremento do segmento turístico, as 

empresas do segmento hoteleiro encontram na Associação amparo e defesa dos 

interesses gerais da indústria hoteleira junto ao Poder Público, já que a ABIH atua 

como órgão técnico e consultivo da classe. 

A associação também promove ações voltadas ao associado, como cursos, workshops 

e seminários sob temas diversos, a exemplo do seminário sobre a Reforma trabalhista 

e mantém uma parceria com o SENAC RN no qual oferece descontos em todos os 

cursos para os seus associados. 
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