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VEÍCULO: BLOG CARLOS SANTOS  DATA: 20.02.18 
 

Sindivarejo escolhe sua diretoria nesta quarta-feira 
 

O Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (SINDIVAREJO) realizará eleições internas 

nesta quarta-feira (21). 

 

O pleito para escolha de diretoria para mandato de quatro anos terá votação entre 8 e 18 

horas, na sede da entidade. 

 

Logo após o encerramento do pleito, haverá contagem de votos. 

 

Há consenso no Sindivarejo para recondução de presidente e vice atuais, respectivamente 

Michelson Frota e Jair Queiroz. 

 

O Sindivarejo integra o sistema da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

RN (FECOMÉRCIO/RN), presidido por Marcelo Queiroz. 

 
 

http://blogcarlossantos.com.br/sindivarejo-escolhe-sua-diretoria-nesta-quarta-feira/
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Sesc disponibiliza vagas para os cursos Especial de Páscoa e Flores de Papel 

As aulas terão início na próxima terça-feira, 27 

O Serviço Social do Comércio (Sesc) Mossoró disponibiliza vagas para dois cursos. Serão 

ofertadas na unidade mossoroense o curso Especial de Páscoa e Flores de papel. Cada um terá 

15 vagas. 

O primeiro inaugurará a nova cozinha pedagógica, entregue no último mês de novembro após 

reforma no Sesc de Mossoró. Este curso vai ensinar a confecção desde os tradicionais ovos de 

Páscoa a ovos artísticos. Nele, o instrutor abordará técnicas básicas e importantes de 

derretimento, temperagem, compressão dos cristais de chocolate, confecção de recheios e a 

importância do uso de ferramentas e moldes para quem quer incrementar sua venda. 

Já no segundo, o aluno poderá aprender a fazer Flores de papel, item de decoração que está 

em alta no mercado e claro, uma oportunidade para ganhar dinheiro. 

As aulas terão início na próxima terça-feira, 27. 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. 
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Com 34 obras, Mostra Sesc de Cinema começa em 

Natal nesta quarta (21) 

Evento é gratuito e conta com curtas e longas metragens de todas as regiões 

do Brasil. Em março, Mostra percorre cidades do interior do RN. 
 

 

 
Mostra fica em cartaz na capital potiguar até o dia 27 de fevereiro (Foto: Divulgação/Sesc) 
 

A Primeira Mostra Sesc de Cinema começa em Natal nesta quarta-feira (21), ás 18h30, no 

Sesc Cidade Alta. O evento é gratuito e conta com 34 curtas e longas metragens de todas as 

regiões do Brasil, incluindo duas obras potiguares. 

 

Na capital, a abertura conta com um bate-papo com cineastas e equipes dos curtas potiguares 

selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O menino do dente de ouro” e “Ainda não lhe 

fiz uma canção de amor”, além de diretores à frente de algumas obras exibidas. A Mostra fica 

em cartaz em Natal até o dia 27 de fevereiro. 

 

Já no mês de março, a Mostra passará pelas cidades de Mossoró, São Paulo do Potengi, Caicó, 

Macaíba e Nova Cruz; confira abaixo datas e locais. 

 

 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 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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 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 

 

As exibições são gratuitas e acontecem em horários variados, sempre na unidade Sesc do 

município. A programação de filmes por cidade está disponível através do 

site www.sescrn.com.br. 

 

Sobre a Mostra 

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. 

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. 

 

 
Obra potiguar "Ainda não lhe fiz uma canção de amor” é um dos destaques da Mostra (Foto: Divulgação/Sesc ) 
 
 

http://www.sescrn.com.br/
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1ª MOSTRA SESC DE CINEMA 

 
 

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 de fevereiro), às 18h30, no Sesc Cidade 

Alta. A iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), instituição do 

Sistema Fecomércio, circulará em março nas cidades de Mossoró, São Paulo 

do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 

Na capital, a abertura contará com um bate-papo com cineastas e equipes 

dos curtas potiguares selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O 

menino do dente de ouro” e “Ainda não lhe fiz uma canção de amor”, além 

de diretores à frente de algumas obras exibidas. A Mostra fica em cartaz até 

dia 27 de fevereiro no Sesc Cidade Alta. 
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Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe 

filmes de 5 a 9 de março; em Caicó, de 5 a 16 de março. Em Macaíba e Nova 

Cruz, a população poderá assistir aos filmes entre os dias 12 e 16 de março. 

As exibições são gratuitas e acontecem em horários variados, sempre na 

unidade Sesc do município. 

A programação de filmes por cidade está disponível no site do Sesc RN, 

o www.sescrn.com.br. 

 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sescrn.com.br%2F&data=02%7C01%7C%7C59f79e18aff84fe3291b08d5781797bc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636546965096847118&sdata=79rAZGj8EIk%2Br%2FVoDXiAFplgTimmqFLEJxND7m6QEXE%3D&reserved=0


 

VEÍCULO: BLOG SUBSTANTIVO PLURAL  DATA: 20.02.18 
 

1ª MOSTRA SESC DE CINEMA 

COMEÇA NESTA QUARTA, 21 

 
Cena de “Homens e Caranguejos”, de Paulo de Andrade 

 

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 de fevereiro), às 18h30, no Sesc Cidade Alta. A iniciativa do Serviço Social do 

Comércio (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, circulará em março nas 

cidades de Mossoró, São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 

Na capital, a abertura contará com um bate-papo com cineastas e equipes dos curtas 

potiguares selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O menino do dente de 

ouro” e “Ainda não lhe fiz uma canção de amor”, além de diretores à frente de 

algumas obras exibidas. A Mostra fica em cartaz até dia 27 de fevereiro no Sesc 

Cidade Alta. 

Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe filmes de 5 a 

9 de março; em Caicó, de 5 a 16 de março. Em Macaíba e Nova Cruz, a população  



 

CONTINUAÇÃO 
 

poderá assistir aos filmes entre os dias 12 e 16 de março. As exibições são gratuitas e 

acontecem em horários variados, sempre na unidade Sesc do município. 

A programação de filmes por cidade está disponível no site do Sesc RN, 

o www.sescrn.com.br. 

 

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. 

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. 

Cine Sesc 

Além de mostras temporais, o Sesc atua sistematicamente na área audiovisual com 

exibições de filmes que não entram nos circuitos comerciais de cinema. As obras, 

com classificações indicativas e gêneros variados, são exibidas gratuitamente em 

todas as unidades Sesc do estado. A programação mensal está sempre disponível no 

site da instituição. 

Serviço: 
O quê? 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a circular pelo RN 

Quando e onde? 

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 

http://www.sescrn.com.br/
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1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a 
circular pelo RN 
Sessões começam em Natal no dia 21, e serão realizadas em mais cinco 
cidades potiguares. Entre os 34 filmes da Mostra, estão dois curtas-
metragens potiguares 

Foto: Cena de Homens e Caranguejos, de Paulo de Andrade 
 

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 de fevereiro), às 18h30, no Sesc Cidade Alta. A 

iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), instituição do Sistema 

Fecomércio, circulará em março nas cidades de Mossoró, São Paulo do 

Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 

  

Na capital, a abertura contará com um bate-papo com cineastas e equipes dos 

curtas potiguares selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O menino do 

dente de ouro” e “Ainda não lhe fiz uma canção de amor”, além de diretores à  
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frente de algumas obras exibidas. A Mostra fica em cartaz até dia 27 de 

fevereiro no Sesc Cidade Alta. 

  

Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe filmes 

de 5 a 9 de março; em Caicó, de 5 a 16 de março. Em Macaíba e Nova Cruz, a 

população poderá assistir aos filmes entre os dias 12 e 16 de março. As 

exibições são gratuitas e acontecem em horários variados, sempre na unidade 

Sesc do município. 

  

A programação de filmes por cidade está disponível no site do Sesc RN, o 

www.sescrn.com.br. 

  

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. 

  

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. 

  

Cine Sesc 

  

Além de mostras temporais, o Sesc atua sistematicamente na área audiovisual 

com exibições de filmes que não entram nos circuitos comerciais de cinema. 

As obras, com classificações indicativas e gêneros variados, são exibidas 

gratuitamente em todas as unidades Sesc do estado. A programação mensal 

está sempre disponível no site da instituição. 
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Serviço: 

  

O quê? 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a circular pelo RN 

Quando e onde? 

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 

Programação por cidade? www.sescrn.com.br  
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Inscrições abertas para o programa 
Qualifica São Gonçalo 

 

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, através da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Assistência Social e Cidadania (SEMTASC), está com inscrições abertas 

para os cursos de pedreiro de alvenaria, encanador e pintor de obras, por meio do 

programa “Qualifica São Gonçalo”. 

O projeto busca incluir o cidadão no mercado de trabalho através de sua certificação. 

“Nossa gestão vem trabalhando e priorizando os investimentos no capital humano, 

permitindo que todos participem das mais diversas seleções de emprego de maneira 

justa”, ressalta o prefeito Paulo Emídio. 

Para execução do Qualifica São Gonçalo, foram firmadas parcerias com o sistema S 

(Senai, Sebrae, Senac, Sesi), telecentros, secretarias municipais, dentre outros órgãos. 

“Estamos aqui para colaborar com a Prefeitura em favor da melhoria de vida da 

população”, enfatiza Mirella Chayene, agente de mercado do Senai. 

Para participar, basta ter mais de 16 anos de idade, estar devidamente inscrito no 

Cadastro Único do município e se dirigir ao telecentro de Regomoleiro 3, portando 

CPF, RG, número do NIS e comprovante de residência. As inscrições ocorrem no 

período de 19 a 23 de fevereiro, das 9h às 12h. 
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Inscrições abertas para o programa 
Qualifica São Gonçalo 
 

 
A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, através da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Assistência Social e Cidadania (SEMTASC), está com 
inscrições abertas para os cursos de pedreiro de alvenaria, encanador e 
pintor de obras, por meio do programa “Qualifica São Gonçalo”. 

O projeto busca incluir o cidadão no mercado de trabalho através de sua 
certificação. “Nossa gestão vem trabalhando e priorizando os investimentos 
no capital humano, permitindo que todos participem das mais diversas 
seleções de emprego de maneira justa”, ressalta o prefeito Paulo Emídio. 

Para execução do Qualifica São Gonçalo, foram firmadas parcerias com o 
sistema S (Senai, Sebrae, Senac, Sesi), telecentros, secretarias municipais, 
dentre outros órgãos. “Estamos aqui para colaborar com a Prefeitura em 
favor da melhoria de vida da população”, enfatiza Mirella Chayene, agente de 
mercado do Senai. 

Para participar, basta ter mais de 16 anos de idade, estar devidamente 
inscrito no Cadastro Único do município e se dirigir ao telecentro de 
Regomoleiro 3, portando CPF, RG, número do NIS e comprovante de 
residência. As inscrições ocorrem no período de 19 a 23 de fevereiro, das 9h 
às 12h. 
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Oficinas do Senac em Parnamirim 

começam nesta quarta-feira 
Será realizada solenidade de inauguração para o curso e oficinas da Unidade Móvel Turismo e 

Hotelaria 

Por Redação 

 

 

Dando continuidade à parceria realizada em 2017 entre a Prefeitura de Parnamirim-RN e o 
Serviço Nacional de Aprendizagem, ocorrerá nesta quarta-feira (21), às 9 horas, no auditório 
Vereador Clênio José dos Santos, a solenidade de inauguração para o curso e oficinas da Unidade 
Móvel Turismo e Hotelaria do SENAC. 

O curso a ser realizado é o de auxiliar de cozinha e as oficinas também de gastronomia são de 
preparação para sanduíches, técnicas de sobremesas, bolos e tortas. 

As vagas foram preenchidas por cidadãos parnamirinenses que almejam qualificação profissional 
na área e já realizaram suas inscrições na Secretaria Municipal de Assistência Social. As aulas 
terão início na próxima semana. 
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Unidade Móvel de Moda e Beleza do 

Senac chega a Monte Alegre 

 

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lançou, ontem (19), as atividades da 
Unidade Móvel de Moda e Beleza, no município de Monte Alegre. A ação é feita em 

parceria com a Prefeitura do Município e vai beneficiar a população com cursos 

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

para Festas e Design de Sobrancelhas. 

Na solenidade de inauguração, o prefeito Severino Rodrigues da Silva destacou o 

apoio do Sistema Fecomércio ao município. Ele fez questão de agradecer a presença 

da unidade móvel, que capacitará, entre os meses de fevereiro e maio, cerca de 60 

pessoas. “Estamos muito felizes em receber a unidade do Senac em Monte Alegre. 

Esse apoio da Fecomércio certamente proporcionará melhores condições de inserção 

no mercado de trabalho, trazendo um impacto positivo na vida das pessoas, que 

estarão mais preparadas para a expansão e crescimento do nosso município”, disse. 

Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, a Unidade Móvel 

contribuirá para geração de renda e novas oportunidades de negócios no município. 

“As pessoas aqui qualificadas irão poder abrir seu próprio negócio ou eventualmente  
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diversificar os serviços oferecidos, ampliando as possibilidades de renda. Além disso, 

a economia da cidade também ganha, pois passa a dispor de profissionais mais 

qualificados”, afirmou ele. 

As unidades móveis do Senac são estruturadas com equipamentos que reproduzem o 

ambiente real de trabalho e todos os cursos são gratuitos, subsidiados com recursos 

dos empresários do comércio, serviços e turismo. No Rio Grande do Norte, a 

Instituição possui três unidades móveis nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e 

Hospitalidade e Informática e Gestão. 
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Unidade Móvel de Moda e Beleza do Senac 
chega a Monte Alegre 
 

 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lançou, ontem (19), as atividades da 
Unidade Móvel de Moda e Beleza, no município de Monte Alegre. A ação é feita em 
parceria com a Prefeitura do Município e vai beneficiar a população com cursos gratuitos 
de Cabeleireiro Assistente, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, Penteados para Festas 
e Design de Sobrancelhas. 
 
 Na solenidade de inauguração, o prefeito Severino Rodrigues da Silva destacou o apoio 
do Sistema Fecomércio ao município. Ele fez questão de agradecer a presença da 
unidade móvel, que capacitará, entre os meses de fevereiro e maio, cerca de 60 
pessoas. “Estamos muito felizes em receber a unidade do Senac em Monte Alegre. Esse 
apoio da Fecomércio certamente proporcionará melhores condições de inserção no 
mercado de trabalho, trazendo um impacto positivo na vida das pessoas, que estarão 
mais preparadas para a expansão e crescimento do nosso município”, disse. 
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Unidade Móvel de Moda e Beleza do 

Senac chega a Monte Alegre 
A ação é feita em parceria com a Prefeitura do Município 

Por Redação 

 

 

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lançou, ontem (19), as atividades da 

Unidade Móvel de Moda e Beleza, no município de Monte Alegre. A ação é feita em 

parceria com a Prefeitura do Município e vai beneficiar a população com cursos 

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

para Festas e Design de Sobrancelhas. 

 

Na solenidade de inauguração, o prefeito Severino Rodrigues da Silva destacou o 

apoio do Sistema Fecomércio ao município. Ele fez questão de agradecer a presença 

da unidade móvel, que capacitará, entre os meses de fevereiro e maio, cerca de 60 

pessoas. “Estamos muito felizes em receber a unidade do Senac em Monte Alegre. 

Esse apoio da Fecomércio certamente proporcionará melhores condições de inserção 

no mercado de trabalho, trazendo um impacto positivo na vida das pessoas, que 

estarão mais preparadas para a expansão e crescimento do nosso município”, disse. 

 

 Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, a Unidade Móvel 

contribuirá para geração de renda e novas oportunidades de negócios no município. 

“As pessoas aqui qualificadas irão poder abrir seu próprio negócio ou eventualmente  
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diversificar os serviços oferecidos, ampliando as possibilidades de renda. Além disso, 

a economia da cidade também ganha, pois passa a dispor de profissionais mais 

qualificados”, afirmou ele. 

 

 As unidades móveis do Senac são estruturadas com equipamentos que reproduzem o 

ambiente real de trabalho e todos os cursos são gratuitos, subsidiados com recursos 

dos empresários do comércio, serviços e turismo. No Rio Grande do Norte, a 

Instituição possui três unidades móveis nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e 

Hospitalidade e Informática e Gestão. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 20.02.18 
 

Agreste: Unidade Móvel de Moda e Beleza do 
Senac/RN chega a Monte Alegre 

 

Imagem: Assessoria/Reprodução 

 
O Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio/RN), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN 
(Senac/RN), lançou, segunda-feira (19), as atividades da Unidade Móvel de Moda e 
Beleza, no município de Monte Alegre, região Agreste potiguar. 

 
A notícia é prestada pela assessoria de comunicação do Senac/RN, na capital norte-rio-
grandense. 

 
A ação é feita em parceria com a Prefeitura do município e vai beneficiar a população 
com cursos gratuitos de Cabeleireiro Assistente, Corte de Cabelo: Tendências Atuais, 
Penteados para Festas e Design de Sobrancelhas. 

 
As unidades móveis do Senac são estruturadas com equipamentos que reproduzem o 
ambiente real de trabalho e todos os cursos são gratuitos, subsidiados com recursos dos 
empresários do comércio, serviços e turismo. 

 
No estado do RN, a Instituição possui três unidades móveis nas áreas de Moda e 
Beleza, Turismo e Hospitalidade e Informática e Gestão. 
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