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PRESIDENTE DO FECOMÉRCIO, MARCELO 

QUEIROZ, FAZ ENTREGA DOS ÓCULOS DO VER 

PARA APRENDER 

 

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, fez a entrega oficial 

dos 340 pares de óculos de grau da edição 2018 do Projeto Ver para 

Aprender, executado pelo Sesc desde 2005. Apenas este ano foram 

investidos mais de R$ 36 mil na iniciativa, recursos dos empresários do 

comércio e dos serviços do RN. 

A entrega aconteceu na tarde de segunda-feira (26), no Sesc Cidade Alta, e 

contou também com a presença dos diretores do Sesc, Fernando Virgilio 

(Regional); Alexandra Câmara (Administrativo-financeira); e Ilsa Galvão (de 

Programas Sociais), além de parte das 200 famílias atendidas pelo Sesc 

Cidadão Ponta Negra. 
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Marcelo Queiroz fala sobre o Ver para Aprender aos alunos do Sesc Cidadão 

e seus familiares 

 

Diretora Administrativo-financeira do Sesc, Alexandra Câmara, entrega 

óculos a estudante do Sesc Cidadão Ponta Negra 
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Marcos Antonio Oliveira da Silva recebe seus óculos das mãos do presidente 

Marcelo Queiroz 

“Cada um dos beneficiados sairá daqui, tenho certeza, ainda mais feliz com o 

trabalho do Sesc e do Sistema Fecomércio. Saberá que pode contar 

conosco, e nós ficaremos ainda mais felizes por podermos lhes proporcionar 

estas oportunidades. Espero que todos gostem dos óculos que ganharam 

hoje e que, acima de tudo, usem com saúde e sabedoria. Eles podem ser um 

importante instrumento para que vocês mudem suas próprias vidas”, disse o 

presidente Marcelo Queiroz. 
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Diretora de Programas Sociais do Sesc Ilsa Galvão entrega óculos a 

estudante do Sesc Cidadão Ponta Negra 
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Diretor Regional do Sesc Fenando Virgilio entrega óculos a estudante do 

Sesc Cidadão Ponta Negra 

Em seu 13º ano, o Projeto Ver Para Aprender, está beneficiando alunos dos 

projetos educacionais do Sesc e de escolas municipais de Assú, Caicó, 

Macaíba, Mossoró e Natal. Ao todo já foram distribuídos, em 12 municípios 

potiguares, 4.360 pares de óculos. 
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Presidente Marcelo Queiroz com os alunos do Sesc Cidadão que receberam 

seus óculos 

Desde que foi implantado, o projeto de saúde visual do Sesc, realiza exames 

oftalmológicos preventivos em alunos com objetivo de identificar e evitar 

distúrbios que atrapalhem o aprendizado. É promovido em todo o Brasil e 

também realiza ações de capacitação entre educadores e educandos, a fim 

de orientá-los quanto à detecção de problemas oftálmicos entre estudantes. 

O Sesc RN é um dos 15 regionais que executam o projeto no país. 
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Apresentação do karatê 

 

Apresentação da Orquestra de Cordas do Sesc Cidadão 
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Confiança do comércio registra maior alta 

em nove meses 

Apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) 

alcançou 109,8 pontos no mês de novembro. Na comparação com outubro, o 

indicador apresentou alta de 1,4%, na série com ajuste sazonal. A pesquisa 

também revela a intenção de contratação por parte de 70,1% dos 

entrevistados, o maior patamar para meses de novembro desde 2014. 

O levantamento da Confederação mostra que, entre os componentes que 

integram as avaliações das condições correntes, a economia segue 

apresentando o maior grau de insatisfação (63,0 pontos). Embora as 

percepções quanto ao momento atual da economia e do comércio ainda 

sejam predominantemente desfavoráveis, o subíndice que mede a satisfação 

com o nível atual de atividade (Icaec) voltou a crescer no curto prazo (+0,3% 

ante outubro). Para Fabio Bentes, chefe da Divisão Econômica da CNC, a 

valorização do real nos dois últimos meses, a queda do desemprego e, 

principalmente, a definição do cenário político com a construção de uma 

agenda econômica mais liberal têm afastado os temores de que a economia 

volte a um quadro recessivo nos próximos anos. “Se por um lado 69,2% dos 

empresários entrevistados avaliam negativamente as condições correntes da 

economia; por outro, 80,7% acreditam que o nível de atividade vai melhorar 

nos próximos meses”, avalia. 

Contratações, investimentos e estoques 

O estudo da CNC mostra que as intenções de contratação aumentaram 2,9% 

em novembro, apontando que 70,1% dos entrevistados declararam estar 

propensos a contratar mais funcionários nos próximos meses. Esse é o maior 

percentual para meses de novembro desde 2014, quando 74,1% se 

mostravam dispostos a expandir o quadro de funcionários das empresas. O 

mês de novembro costuma concentrar 60% das contratações de 

trabalhadores temporários para o Natal. 

Os demais componentes do índice relativo aos investimentos se mantiveram 

abaixo dos 100 pontos, mas apontam queda do pessimismo nos últimos 

meses. Para 42,0% dos entrevistados, há planos de aumento nos 

investimentos nas lojas existentes ou em novas unidades. Em novembro de 

2017, essa era a opinião de 38,5% dos empresários. De forma semelhante, 

em novembro deste ano, 26,6% perceberam os níveis de estoque como 

acima do adequado, contra um percentual de 27,4% um ano atrás. 
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Previsões para o Natal e para 2019 

A CNC revisou a projeção de vendas calculada para o Natal deste ano e 

estima que a data movimentará R$ 34,5 bilhões, o que representa um avanço 

de 2,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. A previsão 

de contratação de trabalhadores temporários também aumentou de 72,7 mil 

para 76,5 mil vagas. 

Em relação ao varejo, a Confederação prevê avanço de 4,5% no faturamento 

real em relação a 2017 para o volume de vendas natalinas, principal data 

comemorativa do setor. Para o ano que vem, a entidade projeta alta de 5,2%. 

Se confirmada, essa variação seria a maior dos últimos sete anos. 

Via Fecomércio-RN, com informaçcões da CNC 

 
 



 

VEÍCULO: NOVO NOTÍCIAS  DATA: 28.11.18 
 

 

Intervenção política na 

eleição do Sebrae gera 

insatisfações no órgão 
Com indicações do atual e da futura governadora do RN, nova diretoria do 
Sebrae deve ser eleita nesta sexta-feira 

Na próxima sexta-feira (30) acontece a eleição da nova diretoria do Sebrae-
RN, e a composição da única chapa inscrita tem gerado bastante inquietação 
entre antigos membros do órgão e funcionários de carreira que almejam um 
dia alcançar um posto de direção. 

Nesta terça-feira se encerrou o prazo para inscrição de novas chapas, porém 
apenas uma está habilitada para receber votos e não inclui nenhum membro 
de carreira do SEBRAE. É justamente na formação desta que estão alguns 
membros indicados por políticos, em detrimento de técnicos de carreira do 
órgão. 

A atual diretoria operacional, geralmente indicada para membros de carreira, 
deverá ser preenchida por Marcelo Toscano, atual presidente da Caern e  
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indicação direta do Governador do Estado, Robinson Faria. Além de Toscano, 
a diretoria do Sebrae-RN contará com outro indicado político, que é o João 
Hélio Cavalcanti, indicado da Governadora eleita, Fátima Bezerra, para 
manter-se na Diretoria Técnica, cargo que já ocupava, mas se licenciou para 
participar ativamente da equipe de Fátima Bezerra na eleição ao Governo do 
RN. 

Com as indicações, a composição da chapa que deverá ser eleita na sexta-feira 
ficou assim: Marcelo Queiroz na presidência do Conselho Deliberativo; Zeca 
Melo na Superintendência; João Hélio Cavalcanti na Diretoria Técnica e 
Marcelo Toscano como Diretor Operacional. 
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RN ENTRA EM 2019 COM METADE DE 

CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO 

 

 

 

O Rio Grande do Norte entrará 2019 com metade dos Conselhos Municipais de Turismo 

que tinha até recentemente, passando de 75 para 35 entre seus 167 municípios. A 

coordenadora do Ministério do Turismo, Ana Carla Moura, confirmou a informação 

durante encontro que participou nesta terça-feira, 27, na Escola de Governo, com 

representantes de prefeituras potiguares sobre a interiorização do turismo e o que os 

gestores precisam fazer se adequar a isso. 

 

Critério de peso para se obter recursos do Prodetur + Turismo, programa federal criado 

em abril deste ano para interiorizar o turismo pelo País, a existência de Conselhos de 

Turismo nos municípios é condição básica para integrar o Mapa do Turismo Brasileiro. 

Sem isso, os municípios estarão fora do radar do Ministério do Turismo para recursos 

oficiais. 

 

Natal e Tibau do Sul já se beneficiam do programa como tradicionais destinos, mas 

mesmo municípios que não dispõem de equipamentos turísticos como hotéis, podem 

sair ganhando, fornecendo mão de obra para àqueles que compõem o mapa, hoje 

calculados em 3.285 cidades e 328 regiões turísticas espalhadas pelo Brasil. 

Criado em abril deste ano com R$ 5 bilhões na carteira, o Prodetur + Turismo levou pelo 

menos 70 representantes de municípios potiguares à Escola de Governo para ouvir uma 

longa exposição de Ana Carla Moura, do Ministério do Turismo. 
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Além do programa + Turismo, o seminário, organizado pela Secretaria Estadual de 

Turismo, debateu critérios para ingressar no Mapa, além da obrigatoriedade dos 

Conselhos municipais. 

 

“Se temos a certeza do nosso potencial no setor, precisamos estar capacitados a 

receber esses investimentos que podem mudar a economia e, consequentemente, a 

qualidade de vida em qualquer município”, afirmou o secretário estadual de Turismo, 

Manuel Gaspar. 

 

A subsecretária estadual de Turismo, Solange Portela, lembrou que o princípio do 

Programa de Regionalização desenvolve não apenas a oferta principal ao turismo, mas 

a oferta complementar e de apoio. 

 

“Então, são muitos os caminhos que o turismo oferece para produzir receita ao 

município, que precisam estar inseridos nesses programas e esse Encontro foi uma 

ótima oportunidade para saber como”, observou. 

 

As propostas para obtenção de financiamento incluem, por parte dos municípios, desde 

projetos de infraestrutura turística, saneamento básico, gestão e avaliação ambiental, 

transporte e mobilidade urbana. Priorizam também ações de qualificação, promoção, 

apoio à comercialização, pesquisa e inovação, empreendedorismo e parcerias público-

privadas. 
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Curta-metragem caicoense P´s é 
premiado na Mostra de Cinema de 
Gostoso 
Inspirado na peça homônima da Trapía Cia. Teatral, o curta-metragem P´s de 

Lourival Andrade recebeu o prêmio Místika de Finalização na cerimônia de 

encerramento da 5ª Mostra de Cinema de Gostoso, realizada na Praia do 

Maceió.  Representante da Místika, Ariadne Mazzeti falou que o prêmio é um 

estímulo para continuar fomentando o audiovisual no interior do Rio Grande do 

Norte, sobretudo em Caicó que sequer tem sala de cinema. O prêmio consiste em 

serviços de pós-produção no valor de 5 mil reais para o próximo filme a ser realizado 

pela produtora. 

O produtor executivo de P´s, Raildon Lucena, representou o filme no encerramento 

do festival. “O espetáculo da Trapiá Cia. Teatral levou a cultura de Caicó para todo o 

país no Palco Giratório do Sesc. Agora, começa a despontar nos festivais de cinema 

com o curta-metragem que produzimos. Esse prêmio de finalização é o 

reconhecimento de um esforço para estimular o audiovisual no sertão do Seridó”, 

ressaltou. 

Produzido pela Referência Comunicação, esta é a terceira seleção de P´s em festivais 

de cinema. O curta também foi selecionado para o FINC – Festival Internacional de 

Baía Formosa, na categoria Curtas Potiguares, que acontece nos dias 30 de novembro 

e 01 de dezembro. O festival também selecionou a produção “Caicó, terra de poesia”, 

de Raildon Lucena, na categoria Pérolas do RN. 

Confira a lista dos vencedores da 5ª Mostra de Cinema de Gostoso 

Guaxuma (Nara Normande)  – Melhor curta-metragem pelo júri popular 

Meu nome é Daniel (Daniel Gonçalves) – Melhor longa-metragem pelo júri popular 

Sócrates (Alex Moratto) – Menção honrosa 

Teoria sobre um planeta estranho (Marco Antônio Pereira) – Prêmio Elo Company de 

distribuição 

Filho de Peixe (Igor Ribeiro) – Prêmio Imprensa de Melhor Filme do Coletivo Nós do 

Audiovisual 

Catadora de Gente (Mirela Kruel)  – Prêmio Imprensa de Melhor Curta-Metragem 

Inferninho (Guto Parente e Pedro Diógenes) – Prêmio Imprensa de Melhor Longa-

Metragem 

P´s (Lourival Andrade) – Prêmio Místika de Finalização 
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PRÊMIO HANGAR DE MÚSICA DIVULGA A 

LISTA DE INDICADOS 

 

 
A produção do Prêmio Hangar de Música divulgou a lista de 

indicados para a sua 16ª edição, que será realizada na próxima 
segunda-feira, dia 03 de dezembro a partir das 20h em uma 

noite dedicada ao samba. 

https://1.bp.blogspot.com/-Oc-cXotRvtk/W_8B7mYyLzI/AAAAAAABAKY/1w9LMJGpYKMsnlSJRRFP6zpgnu0ch-RPwCLcBGAs/s1600/Cartaz.jpg


 

CONTINUAÇÃO 
 
Inserida na programação do Natal em Natal 2018, da Prefeitura do 
Natal e Funcarte a edição especial do Prêmio Hangar terá show de 

encerramento com Dudu Nobre, Ribeira Boêmia. Convidados com 
participações especiais cantam no primeiro bloco da premiação. 
Com o tema ‘’Vem de Samba’’ vai homenagear os compositores Arlindo 
Cruz/RJ, Mestre Zorro/RN e o Dia Nacional do Samba.Os ingressos 

populares a partir de R$ 40,00 estão a venda na bilheteria do teatro e 
no site Uhuu.com. 
 
Novos nomes se misturam com veteranos e tradicionais em uma lista 
que destaca o trabalho de jovens da periferia e suas linguagens 

urbanas juntamente com figuras do samba e artistas  de shows e 
canções autorais, são mais de 40 profissionais da música potiguar com 

indicações distribuídas nas 12 categorias competitivas. 
 
1-      REVELAÇÃO MUSICAL DO ANO 
2-      BANDA DO ANO  
3-      INTÉRPRETE DO ANO 
4-      MÚSICA DO ANO 
5-      INSTRUMENTISTA DO ANO 
6-      COMPOSITOR DO ANO 
7-      CD DO ANO 
8-      SHOW DO ANO 
9-       VÍDEO CLIPE DO ANO 
10-   LÍNGUAGENS URBANAS 
11-    PRODUTOR MUSICAL DO ANO 
12-   DESTAQUE DO SAMBA POTIGUAR 

 
Lista dos indicados ao Prêmio Hangar 2018 
 
SERVIÇO: 

Dudu Nobre e Ribeira Boêmia 

Prêmio Hangar De Música 

Segunda, 03 de Dezembro, 20h 

Participações especiais: 

Mestre Zorro, Jaina Elne, Denise Moreira, Evilásio Galdino, Potyguara 
Bardo, Daniela Fernandes, Marcos Souto, Renan Araújo (Arquivo Vivo), 
Alex Amorim (Quarteto Linha), Carlos Britto (Batuque de Um Povo), 

Josy Ribeiro (Devotos do Samba) e Matheus Magalhães (Preto no 
Branco). 

Ingressos a partir de 40,00 ( meia) 

Bilheteria do Teatro Riachuelo e Site Uhuu.com 

 
 

http://www.tribunadenoticias.com.br/2018/11/premio-hangar-de-musica-divulga-lista.html
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Acendimento da árvore de Mirassol ocorre 

nesta segunda; veja agenda Natal em Natal 

2018, com shows, concertos e espetáculos 

 

Acendimento da tradicional árvore de Mirassol, espetáculos, shows, prêmios 

e muitas opções culturais vão regar o primeiro final de semana de Dezembro 

– indo até a segunda-feira – dentro do Natal em Natal 2018. Promovido pela 

Prefeitura do Natal, através da Secretaria de Cultura de Natal e com recursos 

da Lei Djalma Maranhão, editais lançados pela Funcarte (Cultura na Cidade) 

e parcerias com produtores da cidade, a população terá acesso a uma 

variada programação que contempla diversos estilos e está voltada para a 

família. Confira a programação: 

SÁBADO 1 DE DEZEMBRO 

CONCERTO, SAMBA E CORAL NA ÁRVORE DE MIRASSOL 

As opções culturais da programação do Natal em Natal começam no sábado, 

dia 1 de dezembro. A Árvore de Mirassol (Espaço Marilene Dantas) recebe 

concerto da Banda Sinfônica da Cidade do Natal, com o Coral Sons da terra 

e ainda show com o sambista Debinha Ramos. O início está previsto para 

19h. ENTRADA FRANCA 

DIA NACIONAL DO SAMBA 

No sábado (1), também na Árvore de Mirassol, será comemorado o Dia 

Nacional do Samba, que está dentro da programação do Natal em Natal. 

Debinha Ramos e os convidados Marcos Souto e Carlos Britto se 
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apresentam depois da Banda Sinfônica da Cidade do Natal, dentro da 

comemoração à tradicional data do mais representativo dos ritmos 

brasileiros. ENTRADA FRANCA 

DANÇANDO NAS DUNAS “A BELA ADORMECIDA” 

No sábado (1) tem opção para criançada no Parque das Dunas. A partir das 

16h30, tem o clássico “A Bela Adormecida” que será coreografado por Marius 

Petipa e remontagem de Bruno Borges. Trata-se do casamento da princesa 

Aurora, que as fadas abençoam com felicidade, fertilidade, fortuna, saúde e 

amor. Além delas, foram convidados a Gata Branca, o Gato de Botas, a 

princesa Florine e o Pássaro Azul. . ENTRADA FRANCA. O acesso ao 

Parque das Dunas custa apenas R$ 1. 

DOMINGO 2 DE DEZEMBRO 

DUO TAUFIC E PAULA SANTORO NA ÁRVORE DE MIRASSOL 

No domingo (2), na Árvore de Mirassol, o Natal em Natal apresenta o projeto 

“Tudo será como antes”, em homenagem ao Clube da Esquina. O show 

reúne o Duo Taufic e Paula Santoro, nomes de primeira linha da música 

potiguar. Horário: 19h. ENTRADA FRANCA 

SEGUNDA 3 DE DEZEMBRO 

PRÊMIO HANGAR NO TEATRO RIACHUELO COM DUDU NOBRE 

Segunda-feira (3) é dia do tradicional Prêmio Hangar, projeto pioneiro que na 

última década premia e valoriza a produção cultural do Rio Grande do Norte. 

O Teatro Riachuelo recebe a partir das 20h. a 16ª edição, em uma noite 

dedicada ao samba. O Prêmio Hangar terá show de encerramento com Dudu 

Nobre, Ribeira Boêmia e Convidados com participações especiais que 

cantam no primeiro bloco da premiação. Com o tema ‘’Vem de Samba’’, o 

Hangar vai homenagear os compositores Arlindo Cruz/RJ, Mestre Zorro/RN e 

o Dia Nacional do Samba. Os ingressos populares a partir de R$ 40,00 estão 

a venda na bilheteria do teatro e no site Uhuu.com. Novos nomes se 

misturam com veteranos e tradicionais em uma lista que destaca o trabalho 

de jovens da periferia e suas linguagens urbanas juntamente com figuras do 

samba e artistas de shows e canções autorais, são mais de 40 profissionais 

da música potiguar com indicações distribuídas nas 12 categorias 

competitivas. 

ACENDIMENTO ÁRVORE E PRESENTE DE NATAL 

Na segunda-feira (3), a população de Natal e os turistas terão o privilégio de 

acompanhar um dos momentos mais marcantes da programação do Natal 

em Natal. É o tradicional acendimento da Árvore de Mirassol, quando o 

símbolo do Natal em Natal será apresentado em todo seu esplendor. Nesta 

noite, a Árvore recebe o espetáculo “Um Presente de Natal”, que também 

será encenado na terça (4) e sexta (7). Início: 19h. ENTRADA FRANCA 
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