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VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/HEITOR GREGÓRIO  DATA: 06.04.18 
 

Classe artística de Natal homenageia 
Carlos Eduardo 
 

O prefeito Carlos Eduardo foi homenageado na tarde desta quinta-feira, 05, pela 
classe artística de Natal, em reconhecimento aos investimentos na área, 
revitalizando várias manifestações culturais da cidade em sua administração. 
Uma placa foi colocada na entrada do Palácio Felipe Camarão como símbolo 
deste reconhecimento, na qual assinam como Coletivo de Artistas de Natal. 

“Quero agradecer a todos os artistas e produtores culturais de nossa cidade. 
Impressionante como com os investimentos feitos, os apoios dados, mostrou-se 
como estava adormecido este setor tão importante que é o da cultura”, afirmou o 
prefeito Carlos Eduardo durante a homenagem. 

Ele citou a pesquisa realizada pela Fecomércio no Carnaval deste ano, na qual 
mostra o índice de satisfação de 98% dos foliões, evento que contou com 
artistas locais em sua maioria. “E sabe quem fez este sucesso? Foram os 
artistas daqui”, disse. 

“Para a cadeia produtiva da cultura e tudo que representa a economia criativa da 
cidade, são investimentos assim que recuperaram o calendário cultural da 
cidade e propiciam emprego e renda. Hoje o RN é um importante produtor e 
realizador audiovisual, tem um Carnaval consagrado, o Natal em Natal como 
referência na cultura do Estado e nos festejos populares”, afirmou o secretário 
de Cultura de Natal, Dácio Galvão. 

 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ  DATA: 06.04.18 
 

Classe artística local homenageia 

prefeito de Natal 

 

O prefeito Carlos Eduardo foi 
homenageado na tarde desta quinta-feira, 05, pela classe artística de Natal, 
em reconhecimento aos investimentos na área, revitalizando várias 
manifestações culturais da cidade em sua administração. Uma placa foi 
colocada na entrada do Palácio Felipe Camarão como símbolo deste 
reconhecimento, na qual assinam como Coletivo de Artistas de Natal. 
“Quero agradecer a todos os artistas e produtores culturais de nossa cidade. 
Impressionante como com os investimentos feitos, os apoios dados, mostrou-
se como estava adormecido este setor tão importante que é o da cultura”, 
afirmou o prefeito Carlos Eduardo durante a homenagem. Ele citou a 
pesquisa realizada pela Fecomércio no Carnaval deste ano, na qual mostra o 
índice de satisfação de 98% dos foliões, evento que contou com artistas 
locais em sua maioria. “E sabe quem fez este sucesso? Foram os artistas 
daqui”, disse. 

Representantes de diversos segmentos culturais, entre artistas e produtores, 
da cultura popular, da dança do audiovisual e do teatro, estiveram presentes 
à homenagem na sede da Prefeitura. Na ocasião, o prefeito anunciou ainda 
os investimentos em editais para este ano de 2018 nas áreas das Artes 
Cênicas, Audiovisual e o Fundo de Incentivo à Cultura (FIC). “Os editais são 
uma conquista de nossa gestão, e que democratiza, que dá acesso aos 
talentos e a transparência como deve ser a política pública”, afirmou Carlos 
Eduardo. “E se tivemos êxito, conseguimos obter sucesso na vida cultural da 
cidade, os responsáveis são vocês que fazem a cultura”, disse. 

O produtor cultural Marcelo Veni, à frente da classe artística que foi ao 
Palácio, fez as homenagens ao prefeito, agradecendo os incentivos e apoios, 
não somente em eventos como Carnaval e Festejos Juninos, incentivando a 
cultura popular, mas também com a elaboração e ampliação dos editais. Ao 
final, um grupo de violeiros fez uma apresentação para o público. 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/04/Foto_Maro-Polo-Veras-71.jpg
http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/04/Foto_Maro-Polo-Veras-71.jpg


 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 06.04.18 
 

Classe artística local homenageia 

prefeito de Natal 

 
O prefeito Carlos Eduardo foi homenageado na tarde desta quinta-feira, 05, pela 

classe artística de Natal, em reconhecimento aos investimentos na área, revitalizando 

várias manifestações culturais da cidade em sua administração. Uma placa foi 

colocada na entrada do Palácio Felipe Camarão como símbolo deste reconhecimento, 

na qual assinam como Coletivo de Artistas de Natal. 

 “Quero agradecer a todos os artistas e produtores culturais de nossa cidade. 

Impressionante como com os investimentos feitos, os apoios dados, mostrou-se como 

estava adormecido este setor tão importante que é o da cultura”, afirmou o prefeito 

Carlos Eduardo durante a homenagem. Ele citou a pesquisa realizada pela Fecomércio 

no Carnaval deste ano, na qual mostra o índice de satisfação de 98% dos foliões, 

evento que contou com artistas locais em sua maioria. “E sabe quem fez este sucesso? 

Foram os artistas daqui”, disse. 

Representantes de diversos segmentos culturais, entre artistas e produtores, da cultura 

popular, da dança do audiovisual e do teatro, estiveram presentes à homenagem na 

sede da Prefeitura. Na ocasião, o prefeito anunciou ainda os investimentos em editais 

para este ano de 2018 nas áreas das Artes Cênicas, Audiovisual e o Fundo de 

Incentivo à Cultura (FIC). “Os editais são uma conquista de nossa gestão, e que 

democratiza, que dá acesso aos talentos e a transparência como deve ser a política 

pública”, afirmou Carlos Eduardo. “E se tivemos êxito, conseguimos obter sucesso na 

vida cultural da cidade, os responsáveis são vocês que fazem a cultura”, disse. 

O produtor cultural Marcelo Veni, à frente da classe artística que foi ao Palácio, fez as 

homenagens ao prefeito, agradecendo os incentivos e apoios, não somente em eventos 

como Carnaval e Festejos Juninos, incentivando a cultura popular, mas também com a 

elaboração e ampliação dos editais. Ao final, um grupo de violeiros fez uma 

apresentação para o público. 

“Em nome de todos os músicos de Natal e do RN, agradeço o apoio dado e o 

incentivo, não somente no Carnaval, mas ao longo do ano com os editais que 

fomentam à cultura. Agradecemos a coragem do prefeito em acreditar nos artistas  

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2016/05/prefeitura-de-natal-e1462903349871.jpeg
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locais, que só beneficia o nosso trabalho e só tende a crescer”, afirmou o maestro 

Chico Bethoven. Representantes do Hip-hop, também presentes à homenagem, 

falaram sobre o reconhecimento profissional dado pela gestão ao segmento de artistas 

de rua da cidade. 

 “Para a cadeia produtiva da cultura e tudo que representa a economia criativa da 

cidade, são investimentos assim que recuperaram o calendário cultural da cidade e 

propiciam emprego e renda. Hoje o RN é um importante produtor e realizador 

audiovisual, tem um Carnaval consagrado, o Natal em Natal como referência na 

cultura do Estado e nos festejos populares”, afirmou o secretário de Cultura de Natal, 

Dácio Galvão, referindo-se aos editais de incentivo à produção. 

 Editais 

 Para este ano estão previstos e lançados os editais de Teatro “Chico Villa”, de 

formação cênica no valor de R$ 30 mil; o edital “Territórios Criativos”, no valor de 

R$ 40 mil e o “Cena Processo”, no valor de R$ 100 mil. 

Para o segmento do Audiovisual em Natal foi anunciado o edital “Cine Natal 2018” 

no valor de R$ 200 mil com recursos do Município que vai propiciar mais R$1,2 

milhão do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), do Ministério da Cultura. 

 Para o Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) também foi anunciado pelo prefeito 

Carlos Eduardo investimento de R$ 250 mil, atendendo todas as áreas artísticas. Até o 

momento, a Prefeitura do Natal está com investimentos em editais na ordem de R$ 

1.620 milhão. 

  

Fonte: Asscom 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG SNERI  DATA: 06.04.18 
 

Classe artística local homenageia 
prefeito de Natal 

O prefeito Carlos Eduardo foi 

homenageado na tarde desta quinta-feira, 05, pela classe artística de Natal, em 

reconhecimento aos investimentos na área, revitalizando várias manifestações 

culturais da cidade em sua administração. Uma placa foi colocada na entrada do 

Palácio Felipe Camarão como símbolo deste reconhecimento, na qual assinam como 

Coletivo de Artistas de Natal. 

“Quero agradecer a todos os artistas e produtores culturais de nossa cidade. 

Impressionante como com os investimentos feitos, os apoios dados, mostrou-se como 

estava adormecido este setor tão importante que é o da cultura”, afirmou o prefeito 

Carlos Eduardo durante a homenagem. Ele citou a pesquisa realizada pela Fecomércio 

no Carnaval deste ano, na qual mostra o índice de satisfação de 98% dos foliões, 

evento que contou com artistas locais em sua maioria. “E sabe quem fez este sucesso? 

Foram os artistas daqui”, disse. 

Representantes de diversos segmentos culturais, entre artistas e produtores, da cultura 

popular, da dança do audiovisual e do teatro, estiveram presentes à homenagem na 

sede da Prefeitura. Na ocasião, o prefeito anunciou ainda os investimentos em editais 

para este ano de 2018 nas áreas das Artes Cênicas, Audiovisual e o Fundo de 

Incentivo à Cultura (FIC). “Os editais são uma conquista de nossa gestão, e que 

democratiza, que dá acesso aos talentos e a transparência como deve ser a política 

pública”, afirmou Carlos Eduardo. “E se tivemos êxito, conseguimos obter sucesso na 

vida cultural da cidade, os responsáveis são vocês que fazem a cultura”, disse. 

O produtor cultural Marcelo Veni, à frente da classe artística que foi ao Palácio, fez as 

homenagens ao prefeito, agradecendo os incentivos e apoios, não somente em eventos 

como Carnaval e Festejos Juninos, incentivando a cultura popular, mas também com a 

elaboração e ampliação dos editais. Ao final, um grupo de violeiros fez uma 

apresentação para o público. 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/E-TURISMO  DATA: 06.04.18 

Conheça as diretrizes do Plano de 
Fortalecimento para o Turismo de 
Natal, que será lançado na próxima 
terça 

 

Equipes da Setur Natal e da Start, responsável pelo Plano 

Será lançado na próxima terça (10), às 9h, na sede da Fecomércio RN, o Plano de 

Fortalecimento Institucional da Gestão Municipal do Turismo de Natal, que foi elaborado 

pela Start Consultoria e desenvolvido pelos consultores Keila Brandão, Marília 

Gonçalves e Jodibel NiKolas, dentre outros. 

Conheça alguns detalhes desta iniciativa, em primeira-mão. Nossa coluna de Turismo na 

edição impressa da TRIBUNA DO NORTE desta sexta-feira traz interessante bate-papo 

com uma das turismólogas que elaboraram o Plano. Transcrevemos aqui o bate-papo 

com Marília Gonçalves. Confira. 

Qual o objetivo do Plano? 

Dotar o município de Natal dos instrumentos necessários para o desenvolvimento da 

atividade turística, aperfeiçoando a capacidade de gestão municipal a partir dos  

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/?attachment_id=89472
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princípios de sustentabilidade, participação social, articulação e cooperação intersetorial 

e interinstitucional nos processos de planejamento, decisão, execução e avaliação da 

atividade turística. Está baseado em duas vertentes: estruturação administrativa e 

organizacional do órgão gestor do turismo; e gestão estratégica e participativa do 

turismo. 

Há cerca de um ano e meio, a Prefeitura apresentou o Plano de Marketing Turístico de 

Natal. O plano que será mostrado agora tem alguma relação com o anterior? 

Sim. O Plano de Marketing Turístico de Natal, que foi entregue ao município no final de 

2016, integra um dos pilares do planejamento turístico do destino, juntamente com o 

PDTIS (elaborado em 2013), e agora com o Plano de Fortalecimento Institucional. Todos 

esses planos são viabilizados pelo Ministério do Turismo, por meio de programas como 

o Prodetur. Este novo plano é muito mais voltado à gestão do destino e de sua oferta. 

Aborda, inclusive, a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Turismo, com as 

respectivas atribuições e competências dos funcionários, e as formas de integração 

entre o setor turístico com os demais setores de apoio e infraestrutura nos setores 

público e privado. 

Quais os principais pontos identificados durante a consultoria? 

Podemos identificar pontos positivos e negativos mediante as intervenções realizadas. 

Alguns problemas identificados são de fácil resolução e não implicarão em custos para a 

Setur Natal, necessitando apenas de adaptações internas e melhoria de processos. 

Também realizamos uma revisão no regimento interno da secretaria e na Lei do Funatur, 

permitindo que nosso Fundo Municipal de Turismo se torne viável. Acredito, porém, que 

a maior necessidade observada durante o diagnóstico foi o a realização de um concurso 

público para a secretaria, visto que seu corpo efetivo de funcionários está para se 

aposentar. 

Então neste plano é contemplada a abertura de concurso para contratação de 

turismólogos para a Setur Natal? 

Sim. Dentre as 55 ações propostas há algumas pensadas para a área de gestão de 

pessoas da Setur Natal, que incluem treinamentos, melhoria da comunicação interna 

dos colaboradores, avaliação de desempenho dos setores e a realização de concurso 

público para admissão de 22 funcionários. Dentre esses cargos, sugerimos cinco vagas 

para turismólogos e as demais para outras formações que complementam a equipe 

multidisciplinar almejada, formada por estatístico, tecnólogo em eventos, jornalista e 

publicitário, dentre outros. 

 
 



 

SESC 
VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/ESPORTES DE PRIMEIRA   
DATA: 08.04.18 
 

Circuito Sesc de Corridas terá 
percurso no Centro Histórico de Natal 
 

O Circuito Sesc de Corridas está com inscrições abertas para as categorias 
Comerciário, Comunidade e Infantil (recreativa). A competição, realizada 
tradicionalmente pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 
RN), instituição do Sistema Fecomércio, para celebrar o Dia do Trabalhador (1º 
de maio), contará este ano com novo percurso. As inscrições podem ser feitas 
até dia 20 de abril (ou enquanto houver vaga) no site www.sescrn.com.br. 

A prova saiu da Zona Norte de Natal e terá largada da Av. Câmara Cascudo, na 
lateral do Sesc Cidade Alta, onde fica o Terraço do Relógio. O percurso seguirá 
pela Av. do Contorno, Viaduto do Baldo, Av. Governador Juvenal Lamartine até 
chegar na Prudente de Morais na altura da Cosern, retornando pelo mesmo 
caminho com chegada em frente ao Sesc Cidade Alta. A saída será às 15h30 
para categoria infantil e 16h30 para categoria adulto. 

A largada será precedida de aquecimento orientado pelos educadores físicos do 
Sesc e, na chegada, os corredores inscritos contarão com reposição hídrica e 
calórica, massagem, mural para fotos e banheiros químicos. Os pequenos terão 
ainda um espaço kids, com jogos e recreação. 

São 1.900 vagas, sendo 1.500 para adultos com percursos de 5km e 10km, e 
400 vagas para crianças de 5 a 13 anos, com corrida recreativa de 100m. 

A estrutura de apoio da prova contará com duas ambulâncias, sendo uma UTI, 
além de postos de hidratação, sinalização da quilometragem, batedores 
acompanhando o primeiro lugar, além de estafes para segurança e orientação 
dos participantes e público em geral. As atrações culturais também farão parte 
do evento: a largada será antecedida por uma intervenção cultural e a saída e a 
chegada serão animadas pelo som do cantor Luizinho Nobre. 

Circuito Sesc de Corridas 

A partir de 2018, o Sesc unificou todas as competições de corrida em um projeto: 
o Circuito Sesc de Corridas. O projeto integra 104 provas promovidas pela  

http://www.sescrn.com.br/
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instituição o Sesc em todo o país. Desta forma, a tradicional Corrida do 
Comerciário, realizada desde 2009, passa a integrar o circuito. 

Programação Dia do Trabalhador 

Além do Circuito Sesc de Corridas, o Sesc promoverá atividades para celebrar o 
Dia do Trabalhador. A programação, que envolve cultura, lazer e saúde, 
acontecerá entre 29 de abril e 20 de maio nas unidades Sesc de Natal, Mossoró, 
Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. A programação completa estará 
disponível em breve no site da instituição. 

Serviço: 

O quê? Circuito Sesc de Corridas terá percurso no Centro Histórico de Natal 

Percursos: 5 km e 10 km (adulto) e 100 m (crianças de 5 a 13 anos) 

Inscrições? Até dia 20 de abril no site www.sescrn.com.br 

Quando? 1º de maio, às 15h30 (largada infantil) e 16h30 (largada adulto) 

Onde? Sesc Cidade Alta (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal RN) 

Quanto? 

Comerciário: R$ 20,00 

Comunidade: R$ 45,00 

Infantil: R$ 10,00 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
https://maps.google.com/?q=Rua+Cel.+Bezerra,+33,+Cidade+Alta,+Natal+RN&entry=gmail&source=g
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VEÍCULO: BLOG SNERI  DATA: 06.04.18 
 

Circuito Sesc de Corridas terá percurso 
no Centro Histórico de Natal 

 

Inscrições para todas as categorias podem ser feitas no site do Sesc RN. Corrida 

acontecerá no Dia do Trabalhador (1º de maio). Fotos: João Gilberto 
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O Circuito Sesc de Corridas está com inscrições abertas para as categorias 

Comerciário, Comunidade e Infantil (recreativa). A competição, realizada 

tradicionalmente pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 

RN), instituição do Sistema Fecomércio, para celebrar o Dia do Trabalhador (1º de 

maio), contará este ano com novo percurso. As inscrições podem ser feitas até dia 20 

de abril (ou enquanto houver vaga) no site www.sescrn.com.br. 

A prova saiu da Zona Norte de Natal e terá largada da Av. Câmara Cascudo, na lateral 

do Sesc Cidade Alta, onde fica o Terraço do Relógio. O percurso seguirá pela Av. do 

Contorno, Viaduto do Baldo, Av. Governador Juvenal Lamartine até chegar na 

Prudente de Morais na altura da Cosern, retornando pelo mesmo caminho com 

chegada em frente ao Sesc Cidade Alta. A saída será às 15h30 para categoria infantil 

e 16h30 para categoria adulto. 

A largada será precedida de aquecimento orientado pelos educadores físicos do Sesc 

e, na chegada, os corredores inscritos contarão com reposição hídrica e calórica, 

massagem, mural para fotos e banheiros químicos. Os pequenos terão ainda um 

espaço kids, com jogos e recreação. 

São 1.900 vagas, sendo 1.500 para adultos com percursos de 5km e 10km, e 400 

vagas para crianças de 5 a 13 anos, com corrida recreativa de 100m. 

A estrutura de apoio da prova contará com duas ambulâncias, sendo uma UTI, além 

de postos de hidratação, sinalização da quilometragem, batedores acompanhando o 

primeiro lugar, além de estafes para segurança e orientação dos participantes e 

público em geral. As atrações culturais também farão parte do evento: a largada será 

antecedida por uma intervenção cultural e a saída e a chegada serão animadas pelo 

som do cantor Luizinho Nobre. 

Circuito Sesc de Corridas 

A partir de 2018, o Sesc unificou todas as competições de corrida em um projeto: o 

Circuito Sesc de Corridas. O projeto integra 104 provas promovidas pela instituição o 

Sesc em todo o país. Desta forma, a tradicional Corrida do Comerciário, realizada 

desde 2009, passa a integrar o circuito. 

Programação Dia do Trabalhador 

Além do Circuito Sesc de Corridas, o Sesc promoverá atividades para celebrar o Dia 

do Trabalhador. A programação, que envolve cultura, lazer e saúde, acontecerá entre 

29 de abril e 20 de maio nas unidades Sesc de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e 

São Paulo do Potengi. A programação completa estará disponível em breve no site da 

instituição. 
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Serviço: 

O quê? Circuito Sesc de Corridas terá percurso no Centro Histórico de Natal 

Percursos: 5 km e 10 km (adulto) e 100 m (crianças de 5 a 13 anos) 

Inscrições? Até dia 20 de abril no site www.sescrn.com.br 

Quando? 1º de maio, às 15h30 (largada infantil) e 16h30 (largada adulto) 

Onde? Sesc Cidade Alta (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal RN) 

Quanto? 

Comerciário: R$ 20,00 

Comunidade: R$ 45,00 

Infantil: R$ 10,00 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 06.04.18 
 

Circuito Sesc de Corridas terá 
percurso no Centro Histórico de 
Natal 

Inscrições para todas as categorias podem ser feitas no site do Sesc 
RN. Corrida acontecerá no Dia do Trabalhador (1º de maio) 

João Gilberto 
São 1.900 vagas, sendo 1.500 para adultos com percursos de 5km e 10km, e 400 vagas para crianças 
de 5 a 13 anos, com corrida recreativa de 100m 

Redação 

O Circuito Sesc de Corridas está com inscrições abertas para as categorias 
Comerciário, Comunidade e Infantil (recreativa). A competição, realizada 
tradicionalmente pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, para celebrar o Dia do 
Trabalhador (1º de maio), contará este ano com novo percurso. As inscrições 
podem ser feitas até dia 20 de abril (ou enquanto houver vaga) no site 
www.sescrn.com.br. 

A prova saiu da Zona Norte de Natal e terá largada da Av. Câmara Cascudo, na 
lateral do Sesc Cidade Alta, onde fica o Terraço do Relógio. O percurso seguirá 
pela Av. do Contorno, Viaduto do Baldo, Av. Governador Juvenal Lamartine 
até chegar na Prudente de Morais na altura da Cosern, retornando pelo 
mesmo caminho com chegada em frente ao Sesc Cidade Alta. A saída será às 
15h30 para categoria infantil e 16h30 para categoria adulto. 
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A largada será precedida de aquecimento orientado pelos educadores físicos 
do Sesc e, na chegada, os corredores inscritos contarão com reposição hídrica 
e calórica, massagem, mural para fotos e banheiros químicos. Os pequenos 
terão ainda um espaço kids, com jogos e recreação. 

São 1.900 vagas, sendo 1.500 para adultos com percursos de 5km e 10km, e 
400 vagas para crianças de 5 a 13 anos, com corrida recreativa de 100m. 

A estrutura de apoio da prova contará com duas ambulâncias, sendo uma UTI, 
além de postos de hidratação, sinalização da quilometragem, batedores 
acompanhando o primeiro lugar, além de estafes para segurança e orientação 
dos participantes e público em geral. As atrações culturais também farão parte 
do evento: a largada será antecedida por uma intervenção cultural e a saída e a 
chegada serão animadas pelo som do cantor Luizinho Nobre. 

Circuito Sesc de Corridas 

A partir de 2018, o Sesc unificou todas as competições de corrida em um 
projeto: o Circuito Sesc de Corridas. O projeto integra 104 provas promovidas 
pela instituição o Sesc em todo o país. Desta forma, a tradicional Corrida do 
Comerciário, realizada desde 2009, passa a integrar o circuito. 

Programação Dia do Trabalhador 

Além do Circuito Sesc de Corridas, o Sesc promoverá atividades para celebrar 
o Dia do Trabalhador. A programação, que envolve cultura, lazer e saúde, 
acontecerá entre 29 de abril e 20 de maio nas unidades Sesc de Natal, 
Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. A programação completa 
estará disponível em breve no site da instituição. 
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Circuito Sesc de Corridas terá 
percurso no Centro Histórico de Natal 

 

Inscrições para todas as categorias podem ser feitas no site do Sesc RN. Corrida 

acontecerá no Dia do Trabalhador (1º de maio). Fotos: João Gilberto 
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O Circuito Sesc de Corridas está com inscrições abertas para as categorias 
Comerciário, Comunidade e Infantil (recreativa). A competição, realizada 
tradicionalmente pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, para celebrar o Dia do 
Trabalhador (1º de maio), contará este ano com novo percurso. As inscrições 
podem ser feitas até dia 20 de abril (ou enquanto houver vaga) no site 
www.sescrn.com.br. 

A prova saiu da Zona Norte de Natal e terá largada da Av. Câmara Cascudo, 
na lateral do Sesc Cidade Alta, onde fica o Terraço do Relógio. O percurso 
seguirá pela Av. do Contorno, Viaduto do Baldo, Av. Governador Juvenal 
Lamartine até chegar na Prudente de Morais na altura da Cosern, retornando 
pelo mesmo caminho com chegada em frente ao Sesc Cidade Alta. A saída 
será às 15h30 para categoria infantil e 16h30 para categoria adulto. 

A largada será precedida de aquecimento orientado pelos educadores físicos 
do Sesc e, na chegada, os corredores inscritos contarão com reposição 
hídrica e calórica, massagem, mural para fotos e banheiros químicos. Os 
pequenos terão ainda um espaço kids, com jogos e recreação. 

São 1.900 vagas, sendo 1.500 para adultos com percursos de 5km e 10km, e 
400 vagas para crianças de 5 a 13 anos, com corrida recreativa de 100m. 

A estrutura de apoio da prova contará com duas ambulâncias, sendo uma 
UTI, além de postos de hidratação, sinalização da quilometragem, batedores 
acompanhando o primeiro lugar, além de estafes para segurança e 
orientação dos participantes e público em geral. As atrações culturais 
também farão parte do evento: a largada será antecedida por uma 
intervenção cultural e a saída e a chegada serão animadas pelo som do 
cantor Luizinho Nobre. 

Circuito Sesc de Corridas 
A partir de 2018, o Sesc unificou todas as competições de corrida em um 
projeto: o Circuito Sesc de Corridas. O projeto integra 104 provas promovidas 
pela instituição o Sesc em todo o país. Desta forma, a tradicional Corrida do 
Comerciário, realizada desde 2009, passa a integrar o circuito. 

Programação Dia do Trabalhador 
Além do Circuito Sesc de Corridas, o Sesc promoverá atividades para 
celebrar o Dia do Trabalhador. A programação, que envolve cultura, lazer e 
saúde, acontecerá entre 29 de abril e 20 de maio nas unidades Sesc de 
Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. A programação 
completa estará disponível em breve no site da instituição. 
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Serviço: 
O quê? Circuito Sesc de Corridas terá percurso no Centro Histórico de Natal 

Percursos: 5 km e 10 km (adulto) e 100 m (crianças de 5 a 13 anos) 

Inscrições? Até dia 20 de abril no site www.sescrn.com.br 

Quando? 1º de maio, às 15h30 (largada infantil) e 16h30 (largada adulto) 
Onde? Sesc Cidade Alta (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal RN) 
Quanto? 

Comerciário: R$ 20,00 

Comunidade: R$ 45,00 

Infantil: R$ 10,00 
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Senac Assú abre inscrições para cursos de capacitação 
 
Para promover o acesso à capacitação de qualidade, o Sistema Fecomércio 
RN, por meio do Senac, abriu 75 vagas para cursos nas áreas de Beleza, 
Informática e Segurança em Assú. Um dos destaques é para a área de 
Beleza, com a realização do curso Básico de Corte de Cabelo e Escova, que 
permitem ao aluno formado pela Instituição a geração de renda de forma 
autônoma, com a prestação de serviços. Já aos que quererem conhecer 
medidas de controle e sistemas preventivos, os cursos de NR 10 – 
Segurança em instalações e serviços em eletricidade e NR 20 – Líquidos 
combustíveis e inflamáveis, ensinam a identificar os riscos inerentes aos 
serviços, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Para 
se matricular, basta ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo. O 
coordenador do Senac Assú, Joselito Curinga, também destaca os cursos 
“Informática Inicial com Internet” e “Microsoft Office Excel Básico” da área de 
Informática. “Esses cursos tem o objetivo de formar profissionais com 
competências básicas para atuar e intervir, seja nos estudos ou no trabalho”, 
disse. O gestor ainda reforça que os valores e as condições de pagamento 
são diferenciadas. As matrículas podem ser efetuadas na Unidade 
do Senac Assú, localizada na Rua Vinte e Quatro de Junho, 1092, no Centro 
da cidade. Ao final da capacitação os concluintes recebem certificado 
reconhecido em todo território nacional. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (84) 3331-1585 ou pelo site www.rn.senac.br. Serviço: 
Local: Senac Assú (Vinte e Quatro de Junho, 1092 – Centro) Previsão de 
início dos cursos: Abril, maio e junho Básico de Corte de Cabelo e Escova 
Período: 2ª, 4ª e 5ª, das 19h às 22h Investimento: R$ 710,00 (parcelado em 
até 12x nos cartões Visa, Hiper e Master) NR 10 – Segurança em instalações 
e serviços em eletricidade Período: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª das 19h às 22h 
Investimento: R$ 210 (parcelado em até 5x nos cartões Visa, Hiper e Master) 
NR 20 – Líquidos combustíveis e inflamáveis Período: Sáb e Dom, das 8h às 
17h Investimento: R$ 130 (parcelado em até 3x nos cartões Visa, Hiper e 
Master) Informática Inicial com Internet Período: 3ª e 5ª, das 19h às 22h 
Investimento: R$ 450,00 (parcelado em até 11x nos cartões Visa, Hiper e 
Master) Microsoft Office Excel Básico Período: 2ª e 4ª, das 19h às 22h 
Investimento: R$ 235,00 (parcelado em até 5x nos cartões Visa, Hiper e 
Master) Luana Batista Assessora Técnica – Comunicação Gerência de 
Relacionamento e Comunicação 
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Assú: Unidade regional do Senac/RN abre 
inscrições para cursos de capacitação 

 

Imagem: Reprodução 

Para promover o acesso à capacitação de qualidade, o Sistema Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN), por meio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac), abriu 75 vagas para cursos nas áreas de Beleza, 
Informática e Segurança em Assú. 

 
Um dos destaques é para a área de Beleza, com a realização do curso Básico de Corte 
de Cabelo e Escova, que permitem ao aluno formado pela Instituição a geração de 
renda de forma autônoma, com a prestação de serviços. 

 
Já aos que quererem conhecer medidas de controle e sistemas preventivos, os cursos 
de NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade e NR 20 - Líquidos 
combustíveis e inflamáveis, ensinam a identificar os riscos inerentes aos serviços, de 
forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

 
Para se matricular, basta ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo, informa 
a assessoria de imprensa do Senac, na capital do estado. 

 
O coordenador do Senac/Assú, Joselito Curinga, também destaca os cursos “Informática 
Inicial com Internet” e “Microsoft Office Excel Básico” da área de Informática. 

 
“Esses cursos tem o objetivo de formar profissionais com competências básicas para 
atuar e intervir, seja nos estudos ou no trabalho”, disse. 

 
O gestor ainda reforça que os valores e as condições de pagamento são diferenciados. 
As matrículas podem ser efetuadas na Unidade do Senac/Assú, localizada na Rua 24 de 
Junho, nº 1.092, no Centro da cidade. 
Ao final da capacitação os concluintes recebem certificado reconhecido em todo território 
nacional. 

 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 3331-1585 ou 
pelo sitewww.rn.senac.br. 

https://1.bp.blogspot.com/-JJwlhCe3ltE/WseSEhsN-1I/AAAAAAADWjM/-o_0sLutti0y9pfIBkKToDWPh8I0FzswACLcBGAs/s1600/projeto.jpg
http://www.rn.senac.br/
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Senac Caicó abre inscrições para 
cursos em diversas áreas 

 

Para promover o acesso à capacitação de qualidade, o Sistema Fecomércio RN, por 

meio do Senac, abriu mais de 200 vagas para cursos nas áreas de Beleza, Gestão e 

Negócios, Meio Ambiente, Informática e Saúde, em Caicó. 

Um dos destaques é para a área da Saúde, que traz dois aperfeiçoamentos: 

Procedimentos Técnicos em Sala de Vacina – Tecnologias e Inovações e o curso de 

Cálculos Aplicados a Administração de Medicamentos na Enfermagem. Ambos, 

destinados a profissionais ou universitários da área. 

A coordenadora do Senac Caicó, Soraya Dias, também destaca os cursos da área de 

Informática. “Para o segundo trimestre lançamos dois cursos, o Informática Inicial 

com Internet, que tem o objetivo de proporcionar aos participantes conhecimentos 

básicos. E também o curso Microsoft Office Excel Intermediário, que dará sequência 

a primeira turma básica que lançamos no início do ano”, explicou. 

As matrículas podem ser efetuadas na Unidade do Senac Caicó, localizada na Rua 

Zeco Diniz, 1289, bairro Penedo. Ao final da capacitação os concluintes recebem 

certificado reconhecido em todo território nacional. Outras informações podem ser 

obtidas pelo telefone (84) 3421-3933 ou pelo site www.rn.senac.br. 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2018/04/senac.jpg
http://www.rn.senac.br/
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Senac Caicó abre inscrições para 
cursos em diversas 

 
Para promover o acesso à capacitação de qualidade, o Sistema 

Fecomércio RN, por meio do Senac, abriu mais de 200 vagas para 
cursos nas áreas de Beleza, Gestão e Negócios, Meio Ambiente, 
Informática e Saúde, em Caicó. 

Um dos destaques é para a área da Saúde, que traz dois 
aperfeiçoamentos:    Procedimentos Técnicos em Sala de Vacina – 
Tecnologias e Inovações e o curso de Cálculos Aplicados a 

Administração de Medicamentos na Enfermagem. Ambos, destinados a 
profissionais ou universitários da área. 

A coordenadora do Senac Caicó, Soraya Dias, também destaca os 

cursos da área de Informática. “Para o segundo trimestre lançamos 
dois cursos, o Informática Inicial com Internet, que tem o objetivo de 

proporcionar aos participantes conhecimentos básicos. E também o 
curso Microsoft Office Excel Intermediário, que dará sequência a 
primeira turma básica que lançamos no início do ano”, explicou. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Senac-Caic%C3%B3-tem-diversas-op%C3%A7%C3%B5es-de-capacita%C3%A7%C3%A3o.jpg
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As matrículas podem ser efetuadas na Unidade do Senac Caicó, 
localizada na Rua Zeco Diniz, 1289, bairro Penedo. Ao final da 

capacitação os concluintes recebem certificado reconhecido em todo 
território nacional. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 
(84) 3421-3933 ou pelo site www.rn.senac.br. 

Serviço 

Local: Senac Caicó (Rua Zeco Diniz, 1289 – Penedo) 

Previsão de início dos cursos: Abril, maio e junho 

Básico de Corte de Cabelo e Escova 

Período: 2ª a 6ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 710,00 (parcelado em até 12x nos cartões Visa, 

Hiper e Master) 

Design de Sobrancelhas 

Período: 2ª a 6ª, das 14h às 17h 

Investimento: R$ 298,00 (parcelado em até 7x nos cartões Visa, Hiper 

e Master) 

Manicure e Pedicure 

Período: 2ª a 6ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 1.058,00 (parcelado em até 12x nos cartões Visa, 
Hiper e Master) 

Gestão do Trabalho em Equipe 

Período: 2ª, 4ª e 6ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 190,00 (parcelado em até 4x nos cartões Visa, Hiper 
e Master) 

Rotinas de Pessoal 

Período: 2ª, 3ª e 4ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 210,00 (parcelado em até 5x nos cartões Visa, Hiper 
e Master) 
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Informática Inicial com Internet 

Período: 2ª, 4ª, 6ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 450,00 (parcelado em até 11x nos cartões Visa, 
Hiper e Master) 

Microsoft Office Excel Intermediário 

Período: 3ª e 5ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 235,00 (parcelado em até 5x nos cartões Visa, Hiper 
e Master) 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Período: 5ª e 6ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 170,00 (parcelado em até 4x nos cartões Visa, Hiper 

e Master) 

Cálculos Aplicados a Administração de Medicamentos na 

Enfermagem 

Período: 3ª e 5ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 235,00 (parcelado em até 5x nos cartões Visa, Hiper 

e Master) 
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Senac Caicó abre inscrições para 
cursos em diversas áreas 
Para promover o acesso à capacitação de qualidade, o Sistema Fecomércio RN, por 

meio do Senac, abriu mais de 200 vagas para cursos nas áreas de Beleza, Gestão e 

Negócios, Meio Ambiente, Informática e Saúde, em Caicó. 

Um dos destaques é para a área da Saúde, que traz dois 

aperfeiçoamentos:    Procedimentos Técnicos em Sala de Vacina – Tecnologias e 

Inovações e o curso de Cálculos Aplicados a Administração de Medicamentos na 

Enfermagem. Ambos, destinados a profissionais ou universitários da área. 

A coordenadora do Senac Caicó, Soraya Dias, também destaca os cursos da área de 

Informática. “Para o segundo trimestre lançamos dois cursos, o Informática Inicial 

com Internet, que tem o objetivo de proporcionar aos participantes conhecimentos 

básicos. E também o curso Microsoft Office Excel Intermediário, que dará sequência 

a primeira turma básica que lançamos no início do ano”, explicou. 

As matrículas podem ser efetuadas na Unidade do Senac Caicó, localizada na 

Rua Zeco Diniz, 1289, bairro Penedo. Ao final da capacitação os concluintes recebem 

certificado reconhecido em todo território nacional. Outras informações podem ser 

obtidas pelo telefone (84) 3421-3933 ou pelo site www.rn.senac.br. 

Serviço 

Local: Senac Caicó (Rua Zeco Diniz, 1289 – Penedo) 

Previsão de início dos cursos: Abril, maio e junho 

  

Básico de Corte de Cabelo e Escova 

Período: 2ª a 6ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 710,00 (parcelado em até 12x nos cartões Visa, Hiper e Master) 

Design de Sobrancelhas 

Período: 2ª a 6ª, das 14h às 17h 

Investimento: R$ 298,00 (parcelado em até 7x nos cartões Visa, Hiper e Master) 

http://www.rn.senac.br/
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Manicure e Pedicure 

Período: 2ª a 6ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 1.058,00 (parcelado em até 12x nos cartões Visa, Hiper e Master) 

Gestão do Trabalho em Equipe 

Período: 2ª, 4ª e 6ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 190,00 (parcelado em até 4x nos cartões Visa, Hiper e Master) 

Rotinas de Pessoal 

Período: 2ª, 3ª e 4ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 210,00 (parcelado em até 5x nos cartões Visa, Hiper e Master) 

Informática Inicial com Internet 

Período: 2ª, 4ª, 6ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 450,00 (parcelado em até 11x nos cartões Visa, Hiper e Master) 

Microsoft Office Excel Intermediário 

Período: 3ª e 5ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 235,00 (parcelado em até 5x nos cartões Visa, Hiper e Master) 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Período: 5ª e 6ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 170,00 (parcelado em até 4x nos cartões Visa, Hiper e Master) 

Cálculos Aplicados a Administração de Medicamentos na Enfermagem 

Período: 3ª e 5ª, das 19h às 22h 

Investimento: R$ 235,00 (parcelado em até 5x nos cartões Visa, Hiper e Master) 
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Senac RN lança programação de cursos 

com mais de duas mil vagas 
Ao final das capacitações os concluintes recebem certificado reconhecido em todo território 

nacional. 

Por Redação 

 

FOTO: REPRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO 

 

Para quem busca ingressar, se atualizar ou voltar ao mercado de trabalho, o Sistema 

Fecomércio RN, por meio do Senac, lança mais de 2 mil vagas em 60 cursos nas áreas 

de Segurança, Comunicação e Design, Gastronomia, Informática, Beleza, Gestão e 

Negócios, Saúde, Turismo, Hospitalidade e Lazer. 

As vagas estão distribuídas nos Centros de Educação Profissional em Natal (Alecrim, 

Barreira Roxa, Centro, Zona Norte e Zona Sul), Assú, Caicó, Macaíba e Mossoró. 

Nos próximos meses, a Instituição traz novas opções de qualificação e 

aperfeiçoamento, entre eles, Produção de Noivas – Manicure e Pedicure, 

Telemarketing: Atendimento ao Cliente e Rotinas Operacionais, Aperfeiçoamento 

Para Camareira, Cozinha Brasileira, entre outros. 

Para a diretora de Educação Profissional, Lucinete Araújo, um dos diferenciais da 

Instituição é o encaminhamento ao mercado de trabalho, após finalização do curso. 

“Disponibilizamos aos alunos formados o serviço gratuito de encaminhamento ao  
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mercado de trabalho, através do Banco de Oportunidades. Só em 2017, foram cerca 

de 900 encaminhados ao mercado de trabalho”, afirmou. 

 Os interessados podem efetuar sua matrícula em qualquer unidade do Senac no Rio 

Grande do Norte. A programação completa dos cursos está disponível no 

sitewww.rn.senac.br. Ao final das capacitações os concluintes recebem certificado 

reconhecido em todo território nacional. 

 

 Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000. 

 
 

http://www.rn.senac.br/
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Senac RN lança programação de cursos com mais 
de duas mil vagas 

Para quem busca 
ingressar, se atualizar ou voltar ao mercado de trabalho, o Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Senac, lança mais de 2 mil vagas em 60 cursos 
nas áreas de Segurança, Comunicação e Design, Gastronomia, Informática, 
Beleza, Gestão e Negócios, Saúde, Turismo, Hospitalidade e Lazer. 
 
As vagas estão distribuídas nos Centros de Educação Profissional em Natal 
(Alecrim, Barreira Roxa, Centro, Zona Norte e Zona Sul), Assú, Caicó, 
Macaíba e Mossoró.  
 
Nos próximos meses, a Instituição traz novas opções de qualificação e 
aperfeiçoamento, entre eles, Produção de Noivas – Manicure e Pedicure, 
Telemarketing: Atendimento ao Cliente e Rotinas Operacionais, 
Aperfeiçoamento Para Camareira, Cozinha Brasileira, entre outros. 
 
Para a diretora de Educação Profissional, Lucinete Araújo, um dos 
diferenciais da Instituição é o encaminhamento ao mercado de trabalho, após 
finalização do curso. “Disponibilizamos aos alunos formados o serviço 
gratuito de encaminhamento ao mercado de trabalho, através do Banco de 
Oportunidades. Só em 2017, foram cerca de 900 encaminhados ao mercado 
de trabalho”, afirmou. 
 
Os interessados podem efetuar sua matrícula em qualquer unidade do Senac 
no Rio Grande do Norte. A programação completa dos cursos está disponível 
no site www.rn.senac.br. Ao final das capacitações os concluintes recebem 
certificado reconhecido em todo território nacional. 

https://4.bp.blogspot.com/-J3DpcGMIMB0/WseDcO_vZvI/AAAAAAAB000/p8dZaOWfEuUDEXE2tDOOd-ViSyV3qV1XACLcBGAs/s1600/SENAC_CURSO-INFORM%25C3%2581TICA-CRIAN%25C3%2587A-484x363.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-J3DpcGMIMB0/WseDcO_vZvI/AAAAAAAB000/p8dZaOWfEuUDEXE2tDOOd-ViSyV3qV1XACLcBGAs/s1600/SENAC_CURSO-INFORM%25C3%2581TICA-CRIAN%25C3%2587A-484x363.jpg
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Os novos profissionais serão encaminhados para processo seletivo na empresa Teleperformance, 

sediada na região. 

 
Senac RN viabiliza cursos para a geração 
de renda de São Gonçalo do Amarante 
O Senac RN promoveu, a partir de contratação da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, curso 

para impulsionar a inclusão produtiva e geração de renda da população do município de São 

Gonçalo do Amarante. O município é o quarto mais populoso do estado e está conturbado à 

capital, além de integrar a região metropolitana. 

16 moradores do município puderam se capacitar como Operador de Telemarketing, curso com 

duração de 160 horas, e já receberam seus certificados. 

Os novos profissionais serão encaminhados para processo seletivo na empresa Teleperformance, 

sediada na região. 

Para o Diretor Geral, Fernando Virgílio, a parceria entre a prefeitura e a Instituição gera impactos 

positivos. “Levar os cursos de qualificação profissional para população é de fundamental 

importância para geração de emprego e renda do município. São ações como essas que fazem a 

diferença para a população e transformam a vida dessas pessoas”, afirmou. 
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Senac Macaíba lança cursos na área de Beleza 

 

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, abre inscrições para os cursos de 

Design de Sobrancelhas e Penteados para Festas, na unidade de Macaíba. A previsão 

é que as aulas iniciem no mês de maio. 

Os interessados no curso de Design de Sobrancelhas deverão ter no mínimo 16 anos e 

ensino fundamental incompleto. Durante o curso, o aluno irá desenvolver 

competências técnicas de análise e correção de sobrancelhas, baseados nos conceitos 

de visagismo e biossegurança. Além disso, utiliza diversos recursos como lápis para 

sobrancelhas, sombras e henna. 

Já aos que trabalham na área de beleza e possuem interesse em aperfeiçoar as 

competências profissionais, o curso de Penteados para Festas, desenvolve no aluno 

técnicas avançadas de penteados sociais e artísticos, trabalhando a correção de 

imperfeiçoes e criando um visual harmonioso. 



 

CONTINUAÇÃO 

Para a coordenadora do Senac Macaíba, Denilde Garcia, esses cursos são uma 

oportunidade para pessoas que querem se aperfeiçoar e empreender. “Além de gerar 

renda extra, são cursos rápidos e que permitem aos alunos um conhecimento prático, 

com a qualidade dos profissionais do Senac”, ressaltou. 

As matrículas podem ser realizadas em qualquer unidade do Senac. Ao final das 

capacitações os concluintes recebem certificado reconhecido em todo território 

nacional. Informações podem ser obtidas pelo site www.rn.senac.br ou telefone (84) 

4005-1095. 

Serviço 

Local: Senac Macaíba (Largo Cônego Estevão Dantas, S/N, Centro) 

Previsão de início dos cursos: Abril, maio e junho. 

Design de Sobrancelhas 

Período: 2ª a 6ª 

Horário: 8h às 12h 

Carga horária: 40h 

Investimento: R$ 298,00 (parcelado em até 7x nos cartões de crédito Visa, Hiper e 

Master) 

Penteados para Festas 

Período: 2ª a 6ª 

Horário: 8h às 12h 

Carga horária: 60h 

Investimento: R$ 468 (parcelado em até 11x nos cartões de crédito Visa, Hiper e 

Master) 
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