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CONTINUAÇÃO  

Nessa terça-feira (10), a Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal recebeu 

o diretor executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, que realizou, durante o encontro, 

uma apresentação dos resultados obtidos pelo Carnaval Multicultural de Natal 2018. 

De acordo com os dados que foram expostos, a capital potiguar foi um dos destinos 

mais procurados para o período de Carnaval, sendo um dos destinos brasileiros de 

destaque para os dias de reinado de Momo. Em 2016 e 2017 as pesquisas já 

apontavam uma tendência de crescimento da atração. 

Segundo os números, 95% dos turistas que participaram do evento recomendariam o 

Carnaval de Natal e 76,6% pretendem voltar à cidade (contra 61% em 2017). Outro 

aspecto positivo foi o impacto da festa nos negócios. Em média, cada comerciante 

empregou quatro pessoas e o investimento médio feito por cada empresa visando o 

período foi de R$ 2.904,06. Para 26,9% as vendas no Carnaval foram acima do 

esperado. Ao todo, o Carnaval Multicultural de Natal movimentou mais de R$ 61 

milhões e um público estimado em 573 mil pessoas (26,7% maior do que o de 2017). 

“O Carnaval de Natal precisa ser encarado como negócio e instrumento de geração de 

emprego e renda para a população. Iniciativa de sucesso que repercute nos segmentos 

de Comércio, Serviços e Turismo. E a nossa cidade possui imensas vantagens 

competitivas. Para se ter uma ideia, o item mais bem avaliado pelos turistas foi a 

hospitalidade dos natalenses”, frisou Jaime Mariz. 

Ele informou que foram realizadas 702 entrevistas com foliões e outras 301 com 

comerciantes formais e informais. “Essa pesquisa é realizada há quatro anos com a 

função de orientar os nossos comerciantes. Por exemplo, saber qual o volume de 

recursos que vai circular, e de posse deste conhecimento o empreendedor se prepare, 

defina a demanda e chegue preparado para atender bem o público. Enfim, os números 

atestam que foi uma aposta certeira investir no Carnaval. São quase 600 mil pessoas 

que brincam na paz, na alegria e no trabalho”, pontuou o representante da Fecomércio 

RN. 

Por sua vez, o vereador Paulinho Freire ficou satisfeito com os resultados da pesquisa. 

“Isso mostra o crescimento do Carnaval como um todo. Gerou lucros para o comércio 

e conquistas sociais com o surgimento de novas oportunidades de trabalho pra muita 

gente, que é o que mais importa. Torço para que tenha continuidade, haja vista que 

Natal precisa incentivar o turismo de eventos para não ficar dependente apenas do 

turismo de alta estação”. 
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Impacto do Carnaval 2018 para o 
Comércio em Natal é apresentado à 
Comissão de Turismo 

 



 

CONTINUAÇÃO 

Nessa terça-feira (10), a Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal 
recebeu o diretor executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, que realizou, 
durante o encontro, uma apresentação dos resultados obtidos pelo Carnaval 
Multicultural de Natal 2018. De acordo com os dados que foram expostos, a 
capital potiguar foi um dos destinos mais procurados para o período de 
Carnaval, sendo um dos destinos brasileiros de destaque para os dias de 
reinado de Momo. Em 2016 e 2017 as pesquisas já apontavam uma 
tendência de crescimento da atração. 

Segundo os números, 95% dos turistas que participaram do evento 
recomendariam o Carnaval de Natal e 76,6% pretendem voltar à cidade 
(contra 61% em 2017). Outro aspecto positivo foi o impacto da festa nos 
negócios. Em média, cada comerciante empregou quatro pessoas e o 
investimento médio feito por cada empresa visando o período foi de R$ 
2.904,06. Para 26,9% as vendas no Carnaval foram acima do esperado. Ao 
todo, o Carnaval Multicultural de Natal movimentou mais de R$ 61 milhões e 
um público estimado em 573 mil pessoas (26,7% maior do que o de 2017). 

“O Carnaval de Natal precisa ser encarado como negócio e instrumento de 
geração de emprego e renda para a população. Iniciativa de sucesso que 
repercute nos segmentos de Comércio, Serviços e Turismo. E a nossa cidade 
possui imensas vantagens competitivas. Para se ter uma ideia, o item mais 
bem avaliado pelos turistas foi a hospitalidade dos natalenses”, frisou Jaime 
Mariz. 

Ele informou que foram realizadas 702 entrevistas com foliões e outras 301 
com comerciantes formais e informais. “Essa pesquisa é realizada há quatro 
anos com a função de orientar os nossos comerciantes. Por exemplo, saber 
qual o volume de recursos que vai circular, e de posse deste conhecimento o 
empreendedor se prepare, defina a demanda e chegue preparado para 
atender bem o público. Enfim, os números atestam que foi uma aposta 
certeira investir no Carnaval. São quase 600 mil pessoas que brincam na 
paz, na alegria e no trabalho”, pontuou o representante da Fecomércio RN. 

Por sua vez, o vereador Paulinho Freire ficou satisfeito com os resultados da 
pesquisa. “Isso mostra o crescimento do Carnaval como um todo. Gerou 
lucros para o comércio e conquistas sociais com o surgimento de novas 
oportunidades de trabalho pra muita gente, que é o que mais importa. Torço 
para que tenha continuidade, haja vista que Natal precisa incentivar o turismo 
de eventos para não ficar dependente apenas do turismo de alta estação”. 
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Carnaval de Natal movimentou mais 
de R$ 61 mi e reuniu cerca de 573 
mil pessoas 

De acordo com os dados, a capital potiguar foi um dos destinos mais 
procurados para o período, sendo um dos destinos brasileiros de 
destaque para os dias de reinado de Momo 

José Aldenir/ Agora Imagens 
Segundo os números, 95% dos turistas que participaram do evento recomendariam o Carnaval de 
Natal 

Redação 

Nesta terça-feira (10), a Comissão de Turismo da Câmara Municipal 
de Natal recebeu o diretor executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, 
que realizou, durante o encontro, uma apresentação dos resultados 
obtidos pelo Carnaval Multicultural de Natal 2018. De acordo com os 
dados que foram expostos, a capital potiguar foi um dos destinos 
mais procurados para o período de Carnaval, sendo um dos destinos 
brasileiros de destaque para os dias de reinado de Momo. Em 2016 e 
2017 as pesquisas já apontavam uma tendência de crescimento da 
atração. 
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Segundo os números, 95% dos turistas que participaram do evento 
recomendariam o Carnaval de Natal e 76,6% pretendem voltar à 
cidade (contra 61% em 2017). Outro aspecto positivo foi o impacto da 
festa nos negócios. Em média, cada comerciante empregou quatro 
pessoas e o investimento médio feito por cada empresa visando o 
período foi de R$ 2.904,06. Para 26,9% as vendas no Carnaval foram 
acima do esperado. Ao todo, o Carnaval Multicultural de Natal 
movimentou mais de R$ 61 milhões e um público estimado em 573 
mil pessoas (26,7% maior do que o de 2017). 

Ele informou que foram realizadas 702 entrevistas com foliões e 
outras 301 com comerciantes formais e informais. “Essa pesquisa é 
realizada há quatro anos com a função de orientar os nossos 
comerciantes. Por exemplo, saber qual o volume de recursos que vai 
circular, e de posse deste conhecimento o empreendedor se prepare, 
defina a demanda e chegue preparado para atender bem o público”, 
pontuou o representante da Fecomércio RN. 
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Impacto do Carnaval 2018 para o 

Comércio é apresentado à Comissão de 

Turismo 
Em 2016 e 2017 as pesquisas já apontavam uma tendência de crescimento 

Por Redação 

 

 

Nesta terça-feira (10), a Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal recebeu o diretor 

executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, que realizou, durante o encontro, uma apresentação 

dos resultados obtidos pelo Carnaval Multicultural de Natal 2018. De acordo com os dados que 

foram expostos, a capital potiguar foi um dos destinos mais procurados para o período de 

Carnaval, sendo um dos destinos brasileiros de destaque para os dias de reinado de Momo. Em 

2016 e 2017 as pesquisas já apontavam uma tendência de crescimento da atração. 

Segundo os números, 95% dos turistas que participaram do evento recomendariam o Carnaval de 

Natal e 76,6% pretendem voltar à cidade (contra 61% em 2017). Outro aspecto positivo foi o 

impacto da festa nos negócios. Em média, cada comerciante empregou quatro pessoas e o 

investimento médio feito por cada empresa visando o período foi de R$ 2.904,06. Para 26,9% as 

vendas no Carnaval foram acima do esperado. Ao todo, o Carnaval Multicultural de Natal 

movimentou mais de R$ 61 milhões e um público estimado em 573 mil pessoas (26,7% maior do 

que o de 2017). 

“O Carnaval de Natal precisa ser encarado como negócio e instrumento de geração de emprego e 

renda para a população. Iniciativa de sucesso que repercute nos segmentos de Comércio, Serviços 

e Turismo. E a nossa cidade possui imensas vantagens competitivas. Para se ter uma ideia, o item 

mais bem avaliado pelos turistas foi a hospitalidade dos natalenses”, frisou Jaime Mariz. 
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Ele informou que foram realizadas 702 entrevistas com foliões e outras 301 com comerciantes 

formais e informais. “Essa pesquisa é realizada há quatro anos com a função de orientar os nossos 

comerciantes. Por exemplo, saber qual o volume de recursos que vai circular, e de posse deste 

conhecimento o empreendedor se prepare, defina a demanda e chegue preparado para atender bem 

o público. Enfim, os números atestam que foi uma aposta certeira investir no Carnaval. São quase 

600 mil pessoas que brincam na paz, na alegria e no trabalho”, pontuou o representante da 

Fecomércio RN. 

Por sua vez, o vereador Paulinho Freire ficou satisfeito com os resultados da pesquisa. “Isso 

mostra o crescimento do Carnaval como um todo. Gerou lucros para o comércio e conquistas 

sociais com o surgimento de novas oportunidades de trabalho pra muita gente, que é o que mais 

importa. Torço para que tenha continuidade, haja vista que Natal precisa incentivar o turismo de 

eventos para não ficar dependente apenas do turismo de alta estação”. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CELSO AMÂNCIO  DATA: 11.04.18 
 

IMPACTO DO CARNAVAL 2018 PARA O 

COMÉRCIO É APRESENTADO À COMISSÃO DE 

TURISMO 
 
Nesta terça-feira (10), a Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal 
recebeu o diretor executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, que realizou, 
durante o encontro, uma apresentação dos resultados obtidos pelo Carnaval 
Multicultural de Natal 2018. De acordo com os dados que foram expostos, a 
capital potiguar foi um dos destinos mais procurados para o período de 
Carnaval, sendo um dos destinos brasileiros de destaque para os dias de 
reinado de Momo. Em 2016 e 2017 as pesquisas já apontavam uma 
tendência de crescimento da atração.  
 
Segundo os números, 95% dos turistas que participaram do evento 
recomendariam o Carnaval de Natal e 76,6% pretendem voltar à cidade 
(contra 61% em 2017). Outro aspecto positivo foi o impacto da festa nos 
negócios. Em média, cada comerciante empregou quatro pessoas e o 
investimento médio feito por cada empresa visando o período foi de R$ 
2.904,06. Para 26,9% as vendas no Carnaval foram acima do esperado. Ao 
todo, o Carnaval Multicultural de Natal movimentou mais de R$ 61 milhões e 
um público estimado em 573 mil pessoas (26,7% maior do que o de 2017). 
 
Foram realizadas 702 entrevistas com foliões e outras 301 com comerciantes 
formais e informais. "Essa pesquisa é realizada há quatro anos com a função 
de orientar os nossos comerciantes. Por exemplo, saber qual o volume de 
recursos que vai circular, e de posse deste conhecimento o empreendedor se 
prepare, defina a demanda e chegue preparado para atender bem o público. 
Enfim, os números atestam que foi uma aposta certeira investir no Carnaval. 
São quase 600 mil pessoas que brincam na paz, na alegria e no trabalho", 
pontuou o representante da Fecomércio RN. 
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 Comissão de Turismo recebeu o diretor executivo da Fecomércio RN, 

Jaime Mariz 
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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, 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. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Corrida.-Ft.Jo%C3%A3o-Gilberto-183.jpg
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Sesc realiza programação durante o mês 

para celebrar Dia do Trabalhador 
Atividades em alusão ao Dia do Trabalhador começam no dia 29 de abril 

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. 
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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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Sesc abre inscrições para a Escola de 

Ensino Médio no Rio de Janeiro 
As inscrições seguem até 4 de maio 

Por Redação 

 

 

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, está com vagas abertas para o processo seletivo 

2019 da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM), sediada no Rio de Janeiro (RJ). Os quatro alunos 

potiguares selecionados terão direito a bolsas integrais durante os três anos necessários à 

conclusão do Ensino Médio. As inscrições seguem até o dia 4 de maio através do endereço 

eletrônico: www.escolasesc.com.br/inscricoes2019 

A ESEM é uma escola referência no Brasil. As turmas têm no máximo 15 alunos e recebem todo o 

suporte acadêmico, com sólida formação em inglês, espanhol e tecnologia, atividades artísticas, 

culturais e esportivas, além de intercâmbio com escolas norte-americanas. Além dos quatro 

selecionados para este ano, outros 38 alunos potiguares já ingressaram na escola carioca, e neste 

ano, excepcionalmente cinco alunos garantiram sua vaga, com estreia de um estudantes de 

Macaíba. 

Processo Seletivo 
São ofertadas 164 vagas para todo o país. Para participar da seleção, é preciso ter finalizado o 

ensino fundamental – ou estar cursando o 9º ano – e ter nascido entre 1º de janeiro de 2003 e 31 

de dezembro de 2005. A previsão é de que os selecionados ingressem na ESEM ainda no primeiro 

semestre de 2019. 
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O processo de admissão é formado por quatro etapas. A primeira consiste em uma prova objetiva, 

com 30 questões de múltipla escolha, envolvendo conhecimentos de português, matemática, 

ciências da natureza e ciências humanas, além da prova de redação. No segundo momento serão 

analisados os critérios preferenciais definidos em edital. 

ESEM 
A Escola Sesc de Ensino Médio, projeto pioneiro na área de Educação, localizada na Barra da 

Tijuca, é uma escola-residência, inteiramente gratuita, que atende a alunos de todo o país. 

Inaugurada em 19 de fevereiro de 2008, com 176 alunos, hoje a unidade opera com capacidade 

plena: são 500 estudantes nas três séries do Ensino Médio, que moram nas vilas residenciais, junto 

com professores e gestores. 

As turmas têm no máximo 15 estudantes, com idades entre 13 e 18 anos. O projeto pedagógico se 

baseia na formação da cidadania e na articulação da área acadêmica e da educação profissional. O 

regime de horário integral possibilita a oferta de atividades educativas em salas de aula e 

extraclasse em diversos espaços externos e internos, tais como: centro de liderança, teatro, 

laboratórios, oficinas, salas de artes, música e dança, biblioteca e complexo esportivo. 

O projeto arquitetônico é horizontal assinado pelo arquiteto Índio da Costa, que se desdobra num 

campus horizontal, facilitando a integração da comunidade escolar e a multidisciplinaridade. 

Especial atenção foi dedicada ao meio ambiente e ecologia, com a instalação de calhas para o 

aproveitamento das águas pluviais; os pisos dos corredores são feitos com plástico reciclado, os 

telhados das instalações receberam uma vegetação rasteira para amenizar a temperatura em seu 

interior, a coleta de lixo é seletiva e o esgoto sanitário totalmente tratado. O complexo 

arquitetônico tem 59 mil metros de área construída. 
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Escola Sesc de Ensino Médio no 
RJ abre seleção 2019 em todo o 
Brasil 

 

Estão abertas até o dia 4 de maio as pré-inscrições para o Processo de Admissão de 

Estudantes para a Escola Sesc de Ensino Médio para o ano letivo de 2019. Ao todo, 

são oferecidas 169 vagas para bolsa de estudo integral para os três anos consecutivos 

(1º, 2º e 3º série do Ensino Médio) na sede do Rio de Janeiro. As despesas relativas à 

instrução, material didático-pedagógico e hospedagem com alimentação são inclusas. 

Para o estado de Pernambuco, foram disponibilizadas seis vagas, sendo três para 

meninas e três para meninos. 

Para participar da seleção é preciso que os interessados estejam cursando ou tenham 

concluído o 9º ano do Ensino Fundamental. Também têm de nascido entre 1º de 

janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2005. Além disso, preferencialmente, conforme 

publicado no edital, é necessário ser dependente de comerciário, possuir renda 

familiar bruta inferior a cinco salários mínimos ou ter estudado ao menos dois terços 

do Ensino Fundamental em escola pública ou ter sido bolsista. 

A pré-inscrição será realizada exclusivamente pela internet na página eletrônica da 

Escola (www.escolasesc.com.br), onde é possível consultar o edital. No período de 4 

a 10 de junho, o responsável pelo candidato deverá se dirigir a unidade do Sesc 

informada no cadastro para efetivar a inscrição. Nessa fase, é preciso apresentar duas 

fotos 3×4 do candidato para confecção dos cartões de confirmação, cópia da certidão 

de nascimento ou do RG, declaração escolar original que ateste que o candidato está 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2018/04/Sem-t%C3%ADtulo1.jpg


 

CONTINUAÇÃO  

cursando o último ano do Ensino Fundamental ou Comprovante de Conclusão do 

Ensino Fundamental e o comprovante de residência. 

O processo seletivo é formado por quatro etapas: prova objetiva, redação, análise dos 

critérios do edital e a entrevista. A prova objetiva, com questões de Matemática, 

Língua Portuguesa e Ciências da Natureza e Humanas e Redação serão realizadas no 

dia 29 de julho. O resultado final do processo de admissão será obtido pela soma dos 

pontos de cada fase e divulgado no site da instituição no dia 21 de novembro. 
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Sesc abre inscrições para a Escola de Ensino Médio 
no Rio de Janeiro 

 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, está com vagas abertas para o 
processo seletivo 2019 da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM), sediada no 
Rio de Janeiro (RJ). Os quatro alunos potiguares selecionados terão direito a 
bolsas integrais durante os três anos necessários à conclusão do Ensino 
Médio. As inscrições seguem até o dia 4 de maio através do endereço 
eletrônico: www.escolasesc.com.br/inscricoes2019 
 
A ESEM é uma escola referência no Brasil. As turmas têm no máximo 15 
alunos e recebem todo o suporte acadêmico, com sólida formação em inglês, 
espanhol e tecnologia, atividades artísticas, culturais e esportivas, além de 
intercâmbio com escolas norte-americanas. Além dos quatro selecionados 
para este ano, outros 38 alunos potiguares já ingressaram na escola carioca, 
e neste ano, excepcionalmente cinco alunos garantiram sua vaga, com 
estreia de um estudantes de Macaíba.  
 
Processo Seletivo 
 
São ofertadas 164 vagas para todo o país. Para participar da seleção, é 
preciso ter finalizado o ensino fundamental – ou estar cursando o 9º ano – e 
ter nascido entre 1º de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2005. A 
previsão é de que os selecionados ingressem na ESEM ainda no primeiro 
semestre de 2019. 
 
O processo de admissão é formado por quatro etapas. A primeira consiste 
em uma prova objetiva, com 30 questões de múltipla escolha, envolvendo 
conhecimentos de português, matemática, ciências da natureza e ciências  

https://1.bp.blogspot.com/-4VzwlO52HCo/Ws4GmDZySVI/AAAAAAAB1RI/nPh2x7I70MU7Dfnt8GKQGRfVUeyIO9uFgCLcBGAs/s1600/Esem-RJ-484x363.jpg
http://www.escolasesc.com.br/inscricoes2019
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humanas, além da prova de redação. No segundo momento serão analisados 
os critérios preferenciais definidos em edital. 
 
ESEM 
 
A Escola Sesc de Ensino Médio, projeto pioneiro na área de Educação, 
localizada na Barra da Tijuca, é uma escola-residência, inteiramente gratuita, 
que atende a alunos de todo o país. Inaugurada em 19 de fevereiro de 2008, 
com 176 alunos, hoje a unidade opera com capacidade plena: são 500 
estudantes nas três séries do Ensino Médio, que moram nas vilas 
residenciais, junto com professores e gestores. 
 
As turmas têm no máximo 15 estudantes, com idades entre 13 e 18 anos. O 
projeto pedagógico se baseia na formação da cidadania e na articulação da 
área acadêmica e da educação profissional. O regime de horário integral 
possibilita a oferta de atividades educativas em salas de aula e extraclasse 
em diversos espaços externos e internos, tais como: centro de liderança, 
teatro, laboratórios, oficinas, salas de artes, música e dança, biblioteca e 
complexo esportivo. 
 
O projeto arquitetônico é horizontal assinado pelo arquiteto Índio da Costa, 
que se desdobra num campus horizontal, facilitando a integração da 
comunidade escolar e a multidisciplinaridade. Especial atenção foi dedicada 
ao meio ambiente e ecologia, com a instalação de calhas para o 
aproveitamento das águas pluviais; os pisos dos corredores são feitos com 
plástico reciclado, os telhados das instalações receberam uma vegetação 
rasteira para amenizar a temperatura em seu interior, a coleta de lixo é 
seletiva e o esgoto sanitário totalmente tratado. O complexo arquitetônico tem 
59 mil metros de área construída. 
 
Serviço 
O quê? Inscrições abertas para a ESEM 2019 
Quando? Até o dia 4 de maio de 2018 
Onde? www.escolasesc.com.br/inscricoes2019 
Inscrições gratuitas 
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Escola Sesc de Ensino Médio no RJ 

abre seleção 2019 em todo o Brasil 

 

Estão abertas até o dia 4 de maio as pré-inscrições para o Processo de Admissão de Estudantes para a 

Escola Sesc de Ensino Médio para o ano letivo de 2019. Ao todo, são oferecidas 169 vagas para bolsa 

de estudo integral para os três anos consecutivos (1º, 2º e 3º série do Ensino Médio) na sede do Rio de 

Janeiro. As despesas relativas à instrução, material didático-pedagógico e hospedagem com 

alimentação são inclusas. Para o estado de Pernambuco, foram disponibilizadas seis vagas, sendo três 

para meninas e três para meninos. 

Para participar da seleção é preciso que os interessados estejam cursando ou tenham concluído o 9º ano 

do Ensino Fundamental. Também têm de nascido entre 1º de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 

2005. Além disso, preferencialmente, conforme publicado no edital, é necessário ser dependente de 

comerciário, possuir renda familiar bruta inferior a cinco salários mínimos ou ter estudado ao menos 

dois terços do Ensino Fundamental em escola pública ou ter sido bolsista. 

A pré-inscrição será realizada exclusivamente pela internet na página eletrônica da Escola 

(www.escolasesc.com.br), onde é possível consultar o edital. No período de 4 a 10 de junho, o 

responsável pelo candidato deverá se dirigir a unidade do Sesc informada no cadastro para efetivar a 

inscrição. Nessa fase, é preciso apresentar duas fotos 3×4 do candidato para confecção dos cartões de 

confirmação, cópia da certidão de nascimento ou do RG, declaração escolar original que ateste que o 

candidato está cursando o último ano do Ensino Fundamental ou Comprovante de Conclusão do Ensino 

Fundamental e o comprovante de residência. 

O processo seletivo é formado por quatro etapas: prova objetiva, redação, análise dos critérios do edital 

e a entrevista. A prova objetiva, com questões de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências da 

Natureza e Humanas e Redação serão realizadas no dia 29 de julho. O resultado final do processo de 

admissão será obtido pela soma dos pontos de cada fase e divulgado no site da instituição no dia 21 de 

novembro. 

 
 

http://www.wllanadantas.com.br/tag/ensino/
http://www.wllanadantas.com.br/tag/publica/
http://www.wllanadantas.com.br/tag/quatro/
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SENAC 
VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/E-TURISMO  DATA: 11.04.18 

Camarões é o primeiro restaurante do 
RN a obter do Senac a certificação de 
Alimentos Seguros 

 

O restaurante Camarões Potiguar (foto) recebeu recentemente o certificação 

do Programa Alimentos Seguros – PAS, concedido pelo Sistema Fecomércio 

RN, por meio do Senac. O atestado de conformidade em Boas Práticas é 

uma garantia de excelência na segurança alimentar para os clientes. 

O estabelecimento é o primeiro restaurante comercial certificado pelo PAS no 

Rio Grande do Norte. Com 13 anos de atuação, atende diariamente cerca de 

três mil pessoas. Para Clara Bezerra, proprietária do restaurante, a 

certificação é um selo de qualidade que garante os padrões executados pela 

organização. 

“A manipulação segura de alimentos é uma bandeira com a qual trabalhamos 

há vários anos. Desde a escolha do fornecedor, armazenamento, 

manipulação até o serviço ao cliente estamos empenhados com o controle da 

qualidade. Com o certificado do PAS, nossa responsabilidade só aumenta”, 

observa. 

O diretor regional do Senac RN, Fernando Virgilio, destaca que o atestado do 

Programa certamente irá se refletir de forma direta na percepção da clientela 

sobre as práticas desenvolvidas no empreendimento. “O Camarões é uma 

marca reconhecida nacionalmente pela qualidade do serviço que presta. Ao 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/?attachment_id=89498
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identificar o selo do PAS, o cliente tem ainda mais certeza de que está 

consumindo itens de qualidade inquestionável”, afirma. 

O PAS tem o objetivo de disseminar e apoiar a implantação das Boas 

Práticas e o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle nas 

empresas de alimentos e alimentação, em todo o país. Através dele é 

possível identificar os procedimentos adequados, bem como garantir ações e 

tecnologias na produção e manipulação de alimentos. 
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São 20 vagas disponibilizadas. As aulas começam dia 17 de abril. 

 
PREVI abre inscrições de curso de 
informática para aposentados e 
pensionistas 
 

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró (PREVI) 

vai realizar um curso de informática para aposentados e pensionistas. 

São 20 vagas disponibilizadas pelo Instituto, que tem como objetivo fazer com que os aposentados 

e pensionistas tenham a oportunidade de acompanhar a conectividade e tecnologia atual. 

As aulas terão início no dia 17 de abril e serão realizadas nas terças e quintas-feiras, no Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), com uma carga de 40 horas ao total. 

As inscrições devem ser feitas no próprio PREVI, das 8h às 14h, ou através do telefone 3315-

3315. Para a realização da inscrição é necessário levar os documentos pessoais – RG e CPF. 
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Antarctica e Senac investem em 
escola de capacitação no Rio de 

Janeiro 

Meta é formar 500 pessoas somente neste ano 
 

RIO - A Antarctica, marca de cerveja que 

pertence à Ambev, e o Senac vão abrir uma 

escola de capacitação e reciclagem de 

garçons e garçonetes, que ficará em um 

anexo da Fundição Progresso, na Lapa, no 

Centro do Rio. A meta é formar 500 pessoas 

para o mercado de trabalho ainda este ano. 

O objetivo das empresas é criar mais 

oportunidade de trabalho para as pessoas. 

- Contribuindo para a formação dos 

profissionais, podemos dar mais 

oportunidade de trabalho para as pessoas e 

contribuir para a melhoria da prestação de 

serviços nos bares da cidade. Todo mundo 

ganha: garçons, patrões, clientes e o Rio. E 

este é o objetivo principal - conta Bruna 

Buás, diretora de Marketing de Antarctica. 

 

 

Leia mais: https://oglobo.globo.com/economia/antarctica-senac-investem-em-escola-

de-capacitacao-no-rio-de-janeiro-22581700#ixzz5CS7ros7O  

stest  
 
 

https://oglobo.globo.com/economia/antarctica-senac-investem-em-escola-de-capacitacao-no-rio-de-janeiro-22581700#ixzz5CS7ros7O
https://oglobo.globo.com/economia/antarctica-senac-investem-em-escola-de-capacitacao-no-rio-de-janeiro-22581700#ixzz5CS7ros7O
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