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VEÍCULO: BLOG DO FSILVA  DATA: 10.04.18 

Sesc realiza programação durante o 

mês para celebrar Dia do Trabalhador 
   

 

Atividades gratuitas, que acontecem de 29/04 a 20/05 em sete 

unidades Sesc pelo estado, envolverá cultura, lazer e saúde 

Esporte, cultura, saúde e lazer. Em comemoração ao Dia do 

Trabalhador, o Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 

(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, está com uma 

programação repleta de atividades que iniciarão dia 29 de abril e irão 

até 20 de maio em sete unidades Sesc em Natal, Caicó, Mossoró, São 

Paulo do Potengi e Nova Cruz. Entre as atividades, estarão oficinas, 

apresentações culturais, Circuito Sesc de Corrida, sessões de cinema, 

shows musicais e serviços de saúde. 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Corrida-400x400.jpg
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A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de 

abril com um dia inteiro de atividades nas unidades Ponta Negra e 

Zona Norte em Natal, Caicó e Mossoró. Yoga, massagem relaxante, 

exposições, torneios e oficinas estarão disponíveis gratuitamente. 

Neste mesmo dia, nas unidades de Ponta Negra e da Zona Norte, em 

Natal, ocorrerá programação cultural com contação de histórias, show 

de mágica, apresentação do Circo Grock e dos músicos Luizinho Nobre 

e Thiago Oasys. 

Além do Circuito Sesc de Corridas, o 1º de maio contará com 

acupuntura, aula de yoga, orientações em saúde do trabalhador, 

oficina de letrismo, contação de histórias, Cine Sesc e muito mais no 

Sesc Cidade Alta, em Natal. O cantor Luizinho Nobre e o Circo Grock 

também se apresentarão neste mesmo dia no Terraço do Relógio e na 

área verde da unidade. 

No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar o Dia do 

Trabalhador acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, e contará com aulas 

de dança, caminhada, corrida infantil e contação de histórias. Estas 

mesmas atividades também estarão disponíveis no Sesc Ler São Paulo 

do Potengi nos dias 19 e 20. 

Circuito Sesc de Corridas 

Em 2018, o Sesc unificou, a nível nacional, as corridas de rua em um 

projeto: o Circuito Sesc de Corridas. São mais de 104 provas que 

acontecerão em todo o país. No Rio Grande do Norte, ela vai acontecer 

no dia 1º de maio em comemoração ao Dia do Trabalhador. Os 

percursos serão de 5 e 10 km para adultos e de 100 metros para as 

crianças (recreativa). O evento contará com assistência médica e 

segurança, postos de hidratação, além de espaço kids para crianças e  



 

CONTINUAÇÃO 

atrações musicais. As inscrições podem ser feitas até dia 20 de abril 

por meio do site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

Dia do Trabalhador no Sesc 

O Sesc realiza desde 2009 atividades em alusão ao Dia do 

Trabalhador. Serviços em saúde, nutrição, recreação, além de esportes 

e programações culturais são ofertados gratuitamente tanto para o 

público adulto como o infantil. Entre os anos de 2014 a 2017, o Sesc 

realizou a tradicional Corrida do Comerciário, que passou a integrar 

este ano o Circuito Sesc de Corridas. 

Serviço: 

O quê? Sesc oferece programação durante o mês para celebrar o Dia 

do Trabalhador 

Quando? De 29 de abril a 20 de maio 

Onde? Natal (unidades Sesc Cidade Alta, Zona Norte e Ponta Negra), 

Sesc Caicó, Sesc Mossoró, Sesc Ler Nova Cruz e Sesc Ler São Paulo do 

Potengi 

Entrada gratuita 

Programação completa e inscrições para Circuito Sesc de 

Corridas: www.sescrn.com.br 
 
 
 

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


 

VEÍCULO: BLOG JORNAL A NOTÍCIA  DATA: 10.04.18 
 

Sesc realiza programação em Caicó durante o 

mês para celebrar Dia do Trabalhador 

Crédito: Lorena Gurgel 

 

Esporte, cultura, saúde e lazer. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Serviço 

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

Fecomércio, está com uma programação repleta de atividades que iniciarão dia 29 de 

abril e irão até 20 de maio em sete unidades Sesc em Natal, Caicó, Mossoró, São 

Paulo do Potengi e Nova Cruz. Entre as atividades, estarão oficinas, apresentações 

culturais, Circuito Sesc de Corrida, sessões de cinema, shows musicais e serviços de 

saúde. 

 

A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de abril com um 

dia inteiro de atividades nas unidades Ponta Negra e Zona Norte em Natal, Caicó e 

Mossoró. Yoga, massagem relaxante, exposições, torneios e oficinas estarão 

disponíveis gratuitamente. Neste mesmo dia, nas unidades de Ponta Negra e da Zona 

Norte, em Natal, ocorrerá programação cultural com contação de histórias, show de 

mágica, apresentação do Circo Grock e dos músicos Luizinho Nobre e Thiago Oasys. 

Além do Circuito Sesc de Corridas, o 1º de maio contará com acupuntura, aula de 

yoga, orientações em saúde do trabalhador, oficina de letrismo, contação de histórias, 

Cine Sesc e muito mais no Sesc Cidade Alta, em Natal. O cantor Luizinho Nobre e o  

http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2018/04/thumbnail_Corrida.-Ft.Jo%C3%A3o-Gilberto-183.jpg
http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2018/04/thumbnail_Corrida.-Ft.Jo%C3%A3o-Gilberto-183.jpg
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Circo Grock também se apresentarão neste mesmo dia no Terraço do Relógio e na 

área verde da unidade. 

No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar o Dia do Trabalhador 

acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, e contará com aulas de dança, caminhada, corrida 

infantil e contação de histórias. Estas mesmas atividades também estarão disponíveis 

no Sesc Ler São Paulo do Potengi nos dias 19 e 20. 

Circuito Sesc de Corridas 
Em 2018, o Sesc unificou, a nível nacional, as corridas de rua em um projeto: o 

Circuito Sesc de Corridas. São mais de 104 provas que acontecerão em todo o país. 

No Rio Grande do Norte, ela vai acontecer no dia 1º de maio em comemoração ao Dia 

do Trabalhador. Os percursos serão de 5 e 10 km para adultos e de 100 metros para as 

crianças (recreativa). O evento contará com assistência médica e segurança, postos de 

hidratação, além de espaço kids para crianças e atrações musicais. As inscrições 

podem ser feitas até dia 20 de abril por meio do site do Sesc RN, 

o www.sescrn.com.br. 

 
 

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


 

VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ DATA: 10.04.18 
 

Sesc realiza programação durante o 

mês para celebrar Dia do Trabalhador 

 

Atividades gratuitas, que acontecem de 29/04 a 20/05 em sete 

unidades Sesc pelo estado, envolverá cultura, lazer e saúde 

Esporte, cultura, saúde e lazer. Em comemoração ao Dia do 

Trabalhador, o Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 

(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, está com uma 

programação repleta de atividades que iniciarão dia 29 de abril e irão 

até 20 de maio em sete unidades Sesc em Natal, Caicó, Mossoró, São 

Paulo do Potengi e Nova Cruz. Entre as atividades, estarão oficinas, 

apresentações culturais, Circuito Sesc de Corrida, sessões de cinema, 

shows musicais e serviços de saúde. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Corrida-400x400.jpg
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A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de 

abril com um dia inteiro de atividades nas unidades Ponta Negra e 

Zona Norte em Natal, Caicó e Mossoró. Yoga, massagem relaxante, 

exposições, torneios e oficinas estarão disponíveis gratuitamente. 

Neste mesmo dia, nas unidades de Ponta Negra e da Zona Norte, em 

Natal, ocorrerá programação cultural com contação de histórias, show 

de mágica, apresentação do Circo Grock e dos músicos Luizinho Nobre 

e Thiago Oasys. 

Além do Circuito Sesc de Corridas, o 1º de maio contará com 

acupuntura, aula de yoga, orientações em saúde do trabalhador, 

oficina de letrismo, contação de histórias, Cine Sesc e muito mais no 

Sesc Cidade Alta, em Natal. O cantor Luizinho Nobre e o Circo Grock 

também se apresentarão neste mesmo dia no Terraço do Relógio e na 

área verde da unidade. 

No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar o Dia do 

Trabalhador acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, e contará com aulas 

de dança, caminhada, corrida infantil e contação de histórias. Estas 

mesmas atividades também estarão disponíveis no Sesc Ler São Paulo 

do Potengi nos dias 19 e 20. 

Circuito Sesc de Corridas 

Em 2018, o Sesc unificou, a nível nacional, as corridas de rua em um 

projeto: o Circuito Sesc de Corridas. São mais de 104 provas que 

acontecerão em todo o país. No Rio Grande do Norte, ela vai acontecer 

no dia 1º de maio em comemoração ao Dia do Trabalhador. Os 

percursos serão de 5 e 10 km para adultos e de 100 metros para as 

crianças (recreativa). O evento contará com assistência médica e 

segurança, postos de hidratação, além de espaço kids para crianças e  
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atrações musicais. As inscrições podem ser feitas até dia 20 de abril 

por meio do site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

Dia do Trabalhador no Sesc 

O Sesc realiza desde 2009 atividades em alusão ao Dia do 

Trabalhador. Serviços em saúde, nutrição, recreação, além de esportes 

e programações culturais são ofertados gratuitamente tanto para o 

público adulto como o infantil. Entre os anos de 2014 a 2017, o Sesc 

realizou a tradicional Corrida do Comerciário, que passou a integrar 

este ano o Circuito Sesc de Corridas. 

Serviço: 

O quê? Sesc oferece programação durante o mês para celebrar o Dia 

do Trabalhador 

Quando? De 29 de abril a 20 de maio 

Onde? Natal (unidades Sesc Cidade Alta, Zona Norte e Ponta Negra), 

Sesc Caicó, Sesc Mossoró, Sesc Ler Nova Cruz e Sesc Ler São Paulo do 

Potengi 

Entrada gratuita 

Programação completa e inscrições para Circuito Sesc de 

Corridas: www.sescrn.com.br 
 
 

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


 

VEÍCULO: BLOG DO FM DATA: 10.04.18 
 

Sesc realiza programação durante o mês 

para celebrar Dia do Trabalhador 

 
NO RN, O PROJETO DE CIRCUITO SESC DE CORRIDAS VAI ACONTECER NO DIA 1º DE 
MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. (FOTO: JOÃO GILBERTO) 

 

Esporte, cultura, saúde e lazer. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Serviço 

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

Fecomércio, está com uma programação repleta de atividades que iniciarão dia 29 de 

abril e irão até 20 de maio em sete unidades Sesc em Natal, Caicó, Mossoró, São 

Paulo do Potengi e Nova Cruz. Entre as atividades, estarão oficinas, apresentações 

culturais, Circuito Sesc de Corrida, sessões de cinema, shows musicais e serviços de 

saúde. 

A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de abril com um 

dia inteiro de atividades nas unidades Ponta Negra e Zona Norte em Natal, Caicó e 

Mossoró. Yoga, massagem relaxante, exposições, torneios e oficinas estarão 

disponíveis gratuitamente. Neste mesmo dia, nas unidades de Ponta Negra e da Zona 

Norte, em Natal, ocorrerá programação cultural com contação de histórias, show de 

mágica, apresentação do Circo Grock e dos músicos Luizinho Nobre e Thiago Oasys. 
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Além do Circuito Sesc de Corridas, o 1º de maio contará com acupuntura, aula de 

yoga, orientações em saúde do trabalhador, oficina de letrismo, contação de histórias, 

Cine Sesc e muito mais no Sesc Cidade Alta, em Natal. O cantor Luizinho Nobre e o 

Circo Grock também se apresentarão neste mesmo dia no Terraço do Relógio e na 

área verde da unidade. 

No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar o Dia do Trabalhador 

acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, e contará com aulas de dança, caminhada, corrida 

infantil e contação de histórias. Estas mesmas atividades também estarão disponíveis 

no Sesc Ler São Paulo do Potengi nos dias 19 e 20. 

Circuito Sesc de Corridas 

Em 2018, o Sesc unificou, a nível nacional, as corridas de rua em um projeto: o 

Circuito Sesc de Corridas. São mais de 104 provas que acontecerão em todo o país. 

No Rio Grande do Norte, ela vai acontecer no dia 1º de maio em comemoração ao Dia 

do Trabalhador. Os percursos serão de 5 e 10 km para adultos e de 100 metros para as 

crianças (recreativa). O evento contará com assistência médica e segurança, postos de 

hidratação, além de espaço kids para crianças e atrações musicais. As inscrições 

podem ser feitas até dia 20 de abril por meio do site do Sesc RN, 

owww.sescrn.com.br. 

  

Dia do Trabalhador no Sesc 

O Sesc realiza desde 2009 atividades em alusão ao Dia do Trabalhador. Serviços em 

saúde, nutrição, recreação, além de esportes e programações culturais são ofertados 

gratuitamente tanto para o público adulto como o infantil. Entre os anos de 2014 a 

2017, o Sesc realizou a tradicional Corrida do Comerciário, que passou a integrar este 

ano o Circuito Sesc de Corridas. 

Serviço: 

O quê? Sesc oferece programação durante o mês para celebrar o Dia do Trabalhador 

Quando? De 29 de abril a 20 de maio 

Onde? Natal (unidades Sesc Cidade Alta, Zona Norte e Ponta Negra), Sesc Caicó, 

Sesc Mossoró, Sesc Ler Nova Cruz e Sesc Ler São Paulo do Potengi 

Entrada gratuita 

Programação completa e inscrições para Circuito Sesc de 

Corridas: www.sescrn.com.br 

 
 

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


 

VEÍCULO: PORTAL DA ABELHINHA  DATA: 10.04.18 
 

Foto: Corrida promovida pelo Sesc (Foto: João Gilberto) 

Sesc comemora Dia do Trabalhador com ações esportivas e 

culturais que começam dia 29 de abril 

Esporte, cultura, saúde e lazer. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Serviço 

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

Fecomércio, está com programação repleta de atividades que iniciarão dia 29 de abril 

e irão até 20 de maio em sete unidades Sesc em Natal, Caicó, Mossoró, São Paulo do 

Potengi e Nova Cruz. Entre as atividades, estarão oficinas, apresentações culturais, 

Circuito Sesc de Corrida, sessões de cinema, shows musicais e serviços de saúde. 

A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de abril com um 

dia inteiro de atividades nas unidades Ponta Negra e Zona Norte em Natal, Caicó e 

Mossoró. Yoga, massagem relaxante, exposições, torneios e oficinas estarão 

disponíveis gratuitamente. Neste mesmo dia, nas unidades de Ponta Negra e da Zona 

Norte, em Natal, ocorrerá programação cultural com contação de histórias, show de 

mágica, apresentação do Circo Grock e dos músicos Luizinho Nobre e Thiago Oasys. 

Além do Circuito Sesc de Corridas, o 1º de maio contará com acupuntura, aula de 

yoga, orientações em saúde do trabalhador, oficina de letrismo, contação de histórias, 

Cine Sesc e muito mais no Sesc Cidade Alta, em Natal. O cantor Luizinho Nobre e o 

Circo Grock também se apresentarão neste mesmo dia no Terraço do Relógio e na 

área verde da unidade. 

No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar o Dia do Trabalhador 

acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, e contará com aulas de dança, caminhada, corrida 

infantil e contação de histórias. Estas mesmas atividades também estarão disponíveis 

no Sesc Ler São Paulo do Potengi nos dias 19 e 20. 
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Circuito Sesc de Corridas 

Em 2018, o Sesc unificou, a nível nacional, as corridas de rua em um projeto: o 

Circuito Sesc de Corridas. São mais de 104 provas que acontecerão em todo o país. 

No Rio Grande do Norte, ela vai acontecer no dia 1º de maio em comemoração ao Dia 

do Trabalhador. Os percursos serão de 5 e 10 km para adultos e de 100 metros para as 

crianças (recreativa). O evento contará com assistência médica e segurança, postos de 

hidratação, além de espaço kids para crianças e atrações musicais. As inscrições 

podem ser feitas até dia 20 de abril por meio do site do Sesc RN, o 

www.sescrn.com.br. 
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VEÍCULO: PORTAL DA ABELHINHA  DATA: 10.04.18 
 

Notícias da Manhã | Oferecimento Sicredi - Quem Coopera 

Cresce 

 
Sesc comemora Dia do Trabalhador com ações esportivas e culturais que começam 

dia 29 de abril: 

https://bit.ly/2Hpl8ej 

 
 

https://bit.ly/2Hpl8ej


 

VEÍCULO: BLOG WLLANA DANTAS  DATA: 10.04.18 
 

Sesc realiza programação durante o mês 

para celebrar Dia do Trabalhador 

 

Esporte, cultura, saúde e lazer. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Serviço 

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

Fecomércio, está com uma programação repleta de atividades que iniciarão dia 29 

de abril e irão até 20 de maio em sete unidades Sesc em Natal, Caicó, Mossoró, São 

Paulo do Potengi e Nova Cruz. Entre as atividades, estarão oficinas, apresentações 

culturais, Circuito Sesc de Corrida, sessões de cinema, shows musicais e serviços de 

saúde. 

A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de abril com um 

dia inteiro de atividades nas unidades Ponta Negra e Zona Norte em Natal, Caicó e 

Mossoró. Yoga, massagem relaxante, exposições, torneios e oficinas estarão 

disponíveis gratuitamente. Neste mesmo dia, nas unidades de Ponta Negra e da Zona 

Norte, em Natal, ocorrerá programação cultural com contação de histórias, show de 

mágica, apresentação do Circo Grock e dos músicos Luizinho Nobre e Thiago Oasys. 

Além do Circuito Sesc de Corridas, o 1º de maio contará com acupuntura, aula de 

yoga, orientações em saúde do trabalhador, oficina de letrismo, contação de histórias, 

Cine Sesc e muito mais no Sesc Cidade Alta, em Natal. O cantor Luizinho Nobre e o 

Circo Grock também se apresentarão neste mesmo dia no Terraço do Relógio e na 

área verde da unidade. 

http://www.wllanadantas.com.br/tag/grande/
http://www.wllanadantas.com.br/tag/abril/
http://www.wllanadantas.com.br/tag/mossoro/
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No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar o Dia do Trabalhador 

acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, e contará com aulas de dança, caminhada, corrida 

infantil e contação de histórias. Estas mesmas atividades também estarão disponíveis 

no Sesc Ler São Paulo do Potengi nos dias 19 e 20. 

Circuito Sesc de Corridas 

Em 2018, o Sesc unificou, a nível nacional, as corridas de rua em um projeto: o 

Circuito Sesc de Corridas. São mais de 104 provas que acontecerão em todo o país. 

No Rio Grande do Norte, ela vai acontecer no dia 1º de maio em comemoração ao Dia 

do Trabalhador. Os percursos serão de 5 e 10 km para adultos e de 100 metros para as 

crianças (recreativa). O evento contará com assistência médica e segurança, postos de 

hidratação, além de espaço kids para crianças e atrações musicais. As inscrições 

podem ser feitas até dia 20 de abril por meio do site do Sesc RN, 

o  www.sescrn.com.br. 

Dia do Trabalhador no Sesc 

O Sesc realiza desde 2009 atividades em alusão ao Dia do Trabalhador. Serviços em 

saúde, nutrição, recreação, além de esportes e programações culturais são ofertados 

gratuitamente tanto para o público adulto como o infantil. Entre os anos de 2014 a 

2017, o Sesc realizou a tradicional Corrida do Comerciário, que passou a integrar este 

ano o Circuito Sesc de Corridas. 

 
 

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


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 10.04.18 

Sesc apresenta programação mensal em 

comemoração ao Dia do Trabalhador 
Programação será repleta de atividades de 29 de abril a 20 de maio em sete unidades Sesc 

Por Redação 

 

 

Esporte, cultura, saúde e lazer. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Serviço Social do 

Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, está com uma 

programação repleta de atividades que iniciarão dia 29 de abril e irão até 20 de maio em sete 

unidades Sesc em Natal, Caicó, Mossoró, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. Entre as atividades, 

estarão oficinas, apresentações culturais, Circuito Sesc de Corrida, sessões de cinema, shows 

musicais e serviços de saúde. 

A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de abril com um dia inteiro de 

atividades nas unidades Ponta Negra e Zona Norte em Natal, Caicó e Mossoró. Yoga, massagem 

relaxante, exposições, torneios e oficinas estarão disponíveis gratuitamente. Neste mesmo dia, nas 

unidades de Ponta Negra e da Zona Norte, em Natal, ocorrerá programação cultural com contação 

de histórias, show de mágica, apresentação do Circo Grock e dos músicos Luizinho Nobre e 

Thiago Oasys. 

Além do Circuito Sesc de Corridas, o 1º de maio contará com acupuntura, aula de yoga, 

orientações em saúde do trabalhador, oficina de letrismo, contação de histórias, Cine Sesc e muito 

mais no Sesc Cidade Alta, em Natal. O cantor Luizinho Nobre e o Circo Grock também se 
apresentarão neste mesmo dia no Terraço do Relógio e na área verde da unidade. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar o Dia do Trabalhador acontecerá nos dias 5 

e 6 de maio, e contará com aulas de dança, caminhada, corrida infantil e contação de histórias. 

Estas mesmas atividades também estarão disponíveis no Sesc Ler São Paulo do Potengi nos dias 

19 e 20. 

Circuito Sesc de Corridas 
Em 2018, o Sesc unificou, a nível nacional, as corridas de rua em um projeto: o Circuito Sesc de 

Corridas. São mais de 104 provas que acontecerão em todo o país. No Rio Grande do Norte, ela 

vai acontecer no dia 1º de maio em comemoração ao Dia do Trabalhador. Os percursos serão de 5 

e 10 km para adultos e de 100 metros para as crianças (recreativa). O evento contará com 

assistência médica e segurança, postos de hidratação, além de espaço kids para crianças e atrações 

musicais. As inscrições podem ser feitas até dia 20 de abril por meio do site do Sesc RN, o 

www.sescrn.com.br. 

Dia do Trabalhador no Sesc 
O Sesc realiza desde 2009 atividades em alusão ao Dia do Trabalhador. Serviços em saúde, 

nutrição, recreação, além de esportes e programações culturais são ofertados gratuitamente tanto 

para o público adulto como o infantil. Entre os anos de 2014 a 2017, o Sesc realizou a tradicional 

Corrida do Comerciário, que passou a integrar este ano o Circuito Sesc de Corridas. 

Serviço: 
O quê? Sesc oferece programação durante o mês para celebrar o Dia do Trabalhador 

Quando? De 29 de abril a 20 de maio 
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Sesc realiza programação durante o mês para 
celebrar Dia do Trabalhador 

 
Esporte, cultura, saúde e lazer. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do 
Sistema Fecomércio, está com uma programação repleta de atividades que 
iniciarão dia 29 de abril e irão até 20 de maio em sete unidades Sesc em 
Natal, Caicó, Mossoró, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. Entre as 
atividades, estarão oficinas, apresentações culturais, Circuito Sesc de 
Corrida, sessões de cinema, shows musicais e serviços de saúde. 
 
A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de abril 
com um dia inteiro de atividades nas unidades Ponta Negra e Zona Norte em 
Natal, Caicó e Mossoró. Yoga, massagem relaxante, exposições, torneios e 
oficinas estarão disponíveis gratuitamente. Neste mesmo dia, nas unidades 
de Ponta Negra e da Zona Norte, em Natal, ocorrerá programação cultural 
com contação de histórias, show de mágica, apresentação do Circo Grock e 
dos músicos Luizinho Nobre e Thiago Oasys.  
 
Além do Circuito Sesc de Corridas, o 1º de maio contará com acupuntura, 
aula de yoga, orientações em saúde do trabalhador, oficina de letrismo,  

https://4.bp.blogspot.com/-QyZ7hAkuU5Y/WszIY7bKnuI/AAAAAAAB1KM/m65QUquiW5AeXoKW1EdRMvLo0I4JCUPWACLcBGAs/s1600/corrida-sesc-484x363.jpg


 

CONTINUAÇÃO  

 
contação de histórias, Cine Sesc e muito mais no Sesc Cidade Alta, em 
Natal. O cantor Luizinho Nobre e o Circo Grock também se apresentarão 
neste mesmo dia no Terraço do Relógio e na área verde da unidade. 
 
No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar o Dia do Trabalhador 
acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, e contará com aulas de dança, 
caminhada, corrida infantil e contação de histórias. Estas mesmas atividades 
também estarão disponíveis no Sesc Ler São Paulo do Potengi nos dias 19 e 
20. 
 
Circuito Sesc de Corridas 
 
Em 2018, o Sesc unificou, a nível nacional, as corridas de rua em um projeto: 
o Circuito Sesc de Corridas. São mais de 104 provas que acontecerão em 
todo o país. No Rio Grande do Norte, ela vai acontecer no dia 1º de maio em 
comemoração ao Dia do Trabalhador. Os percursos serão de 5 e 10 km para 
adultos e de 100 metros para as crianças (recreativa). O evento contará com 
assistência médica e segurança, postos de hidratação, além de espaço kids 
para crianças e atrações musicais. As inscrições podem ser feitas até dia 20 
de abril por meio do site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Dia do Trabalhador no Sesc 
 
O Sesc realiza desde 2009 atividades em alusão ao Dia do Trabalhador. 
Serviços em saúde, nutrição, recreação, além de esportes e programações 
culturais são ofertados gratuitamente tanto para o público adulto como o 
infantil. Entre os anos de 2014 a 2017, o Sesc realizou a tradicional Corrida 
do Comerciário, que passou a integrar este ano o Circuito Sesc de Corridas. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc oferece programação durante o mês para celebrar o Dia do 
Trabalhador 
Quando? De 29 de abril a 20 de maio 
Onde? Natal (unidades Sesc Cidade Alta, Zona Norte e Ponta Negra), Sesc 
Caicó, Sesc Mossoró, Sesc Ler Nova Cruz e Sesc Ler São Paulo do Potengi 
Entrada gratuita 
Programação completa e inscrições para Circuito Sesc de 
Corridas: www.sescrn.com.br 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
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Sesc realiza programação durante o mês para 

celebrar Dia do Trabalhador 
Atividades gratuitas, que acontecem de 29/04 a 20/05 em sete 

unidades Sesc pelo estado, envolveram cultura, lazer e saúde 

 
Foto: Divulgação 
 

Esporte, cultura, saúde e lazer. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o 

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

Sistema Fecomércio, está com uma programação repleta de atividades que 

iniciarão dia 29 de abril e irão até 20 de maio em sete unidades Sesc em Natal, 

Caicó, Mossoró, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. Entre as atividades, 

estarão oficinas, apresentações culturais, Circuito Sesc de Corrida, sessões de 

cinema, shows musicais e serviços de saúde. 

A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de abril 

com um dia inteiro de atividades nas unidades Ponta Negra e Zona Norte em 

Natal, Caicó e Mossoró. Yoga, massagem relaxante, exposições, torneios e 

oficinas estarão disponíveis gratuitamente. Neste mesmo dia, nas unidades de 

Ponta Negra e da Zona Norte, em Natal, ocorrerá programação cultural com  

contação de histórias, show de mágica, apresentação do Circo Grock e dos 

músicos Luizinho Nobre e Thiago Oasys. 
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Além do Circuito Sesc de Corridas, o 1º de maio contará com acupuntura, aula 

de yoga, orientações em saúde do trabalhador, oficina de letrismo, contação 

de histórias, Cine Sesc e muito mais no Sesc Cidade Alta, em Natal. O cantor 

Luizinho Nobre e o Circo Grock também se apresentarão neste mesmo dia no 

Terraço do Relógio e na área verde da unidade. 

No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar o Dia do Trabalhador 

acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, e contará com aulas de dança, caminhada, 

corrida infantil e contação de histórias. Estas mesmas atividades também 

estarão disponíveis no Sesc Ler São Paulo do Potengi nos dias 19 e 20. 

Circuito Sesc de Corridas 

Em 2018, o Sesc unificou, a nível nacional, as corridas de rua em um projeto: 

o Circuito Sesc de Corridas. São mais de 104 provas que acontecerão em todo 

o país. No Rio Grande do Norte, ela vai acontecer no dia 1º de maio em 

comemoração ao Dia do Trabalhador. Os percursos serão de 5 e 10 km para 

adultos e de 100 metros para as crianças (recreativa). O evento contará com 

assistência médica e segurança, postos de hidratação, além de espaço kids 

para crianças e atrações musicais. As inscrições podem ser feitas até dia 20 de 

abril por meio do site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

Dia do Trabalhador no Sesc 

O Sesc realiza desde 2009 atividades em alusão ao Dia do Trabalhador. 

Serviços em saúde, nutrição, recreação, além de esportes e programações 

culturais são ofertados gratuitamente tanto para o público adulto como o 

infantil. Entre os anos de 2014 a 2017, o Sesc realizou a tradicional Corrida do 

Comerciário, que passou a integrar este ano o Circuito Sesc de Corridas. 

Serviço: 

O quê? Sesc oferece programação durante o mês para celebrar o Dia do 

Trabalhador 

Quando? De 29 de abril a 20 de maio 

Onde? Natal (unidades Sesc Cidade Alta, Zona Norte e Ponta Negra), Sesc 

Caicó, Sesc Mossoró, Sesc Ler Nova Cruz e Sesc Ler São Paulo do Potengi 

Entrada gratuita 

Programação completa e inscrições para Circuito Sesc de Corridas: 

www.sescrn.com.br 
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Dia do Trabalhador: Sesc/RN realiza programação 
durante o mês para celebrar a data 
 

 
 

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Serviço Social do Comércio do 
RN (Sesc/RN), instituição do Sistema Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN), está com uma programação 
repleta de atividades que iniciarão dia 29 de abril e irão até 20 de maio em 
sete unidades Sesc nas cidades de Natal, Caicó, Mossoró, São Paulo do 
Potengi e Nova Cruz. 
 
Entre as atividades, estarão oficinas, apresentações culturais, Circuito Sesc 
de Corrida (foto), sessões de cinema, shows musicais e serviços de saúde, 
anuncie informe publicado pelo site da Federação. 
 
A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de abril 
com um dia inteiro de atividades nas unidades Ponta Negra e Zona Norte em 
Natal, Caicó e Mossoró. 
 
Yoga, massagem relaxante, exposições, torneios e oficinas estarão 
disponíveis gratuitamente. 
 
Neste mesmo dia, nas unidades de Ponta Negra e da Zona Norte, em Natal, 
ocorrerá programação cultural com contação de histórias, show de mágica, 
apresentação do Circo Grock e dos músicos Luizinho Nobre e Thiago Oasys. 
 
Além do Circuito Sesc de Corridas, o 1º de maio contará com acupuntura, 
aula de yoga, orientações em saúde do trabalhador, oficina de letrismo,  
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contação de histórias, Cine Sesc e muito mais no Sesc Cidade Alta, em 
Natal. 
 
O cantor Luizinho Nobre e o Circo Grock também se apresentarão neste 
mesmo dia no Terraço do Relógio e na área verde da unidade. 
 
No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar o Dia do Trabalhador 
acontecerá nos dias 05 e 06 de maio, e contará com aulas de dança, 
caminhada, corrida infantil e contação de histórias. 
 
Estas mesmas atividades também estarão disponíveis no Sesc Ler São 
Paulo do Potengi nos dias 19 e 20. 
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Dia do Trabalhador: Sesc/RN realiza programação 
durante o mês para celebrar a data 

 

Imagem: Reprodução/Fecomércio 

 

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Serviço Social do Comércio do 
RN (Sesc/RN), instituição do Sistema Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN), está com uma programação 
repleta de atividades que iniciarão dia 29 de abril e irão até 20 de maio em 
sete unidades Sesc nas cidades de Natal, Caicó, Mossoró, São Paulo do 
Potengi e Nova Cruz. 
 

Entre as atividades, estarão oficinas, apresentações culturais, Circuito Sesc 
de Corrida (foto), sessões de cinema, shows musicais e serviços de saúde, 
anuncie informe publicado pelo site da Federação. 
 
A programação em alusão ao Dia do Trabalhador começa no dia 29 de abril 
com um dia inteiro de atividades nas unidades Ponta Negra e Zona Norte em 
Natal, Caicó e Mossoró. 
 
Yoga, massagem relaxante, exposições, torneios e oficinas estarão 
disponíveis gratuitamente. 
 
Neste mesmo dia, nas unidades de Ponta Negra e da Zona Norte, em Natal, 
ocorrerá programação cultural com contação de histórias, show de mágica, 
apresentação do Circo Grock e dos músicos Luizinho Nobre e Thiago Oasys. 
 
Além do Circuito Sesc de Corridas, o 1º de maio contará com acupuntura, 
aula de yoga, orientações em saúde do trabalhador, oficina de letrismo,  

https://4.bp.blogspot.com/-I6O3bjt4KRk/WszQirMV_KI/AAAAAAADW1w/Ba2Ic9hibMISysZzwYEnUzwZsavJuU_3wCLcBGAs/s1600/projeto.jpg
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contação de histórias, Cine Sesc e muito mais no Sesc Cidade Alta, em 
Natal. 
 
O cantor Luizinho Nobre e o Circo Grock também se apresentarão neste 
mesmo dia no Terraço do Relógio e na área verde da unidade. 
No Sesc Ler Nova Cruz, a programação para celebrar o Dia do Trabalhador 
acontecerá nos dias 05 e 06 de maio, e contará com aulas de dança, 
caminhada, corrida infantil e contação de histórias. 
 
Estas mesmas atividades também estarão disponíveis no Sesc Ler São 
Paulo do Potengi nos dias 19 e 20. 
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