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VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 18.04.18 
 

Últimos dias para se inscrever no Circuito 

Sesc de Corridas 

 
INSCRIÇÕES PARA TODAS AS CATEGORIAS PODEM SER FEITAS NO SITE DO SESC RN 
ATÉ SEXTA-FEIRA (20) OU ENQUANTO HOUVER VAGA. (FOTO: JOÃO GILBERTO) 

 

Restam poucas vagas e dias para os interessados em se inscrever no Circuito Sesc de 

Corridas. Até sexta-feira, 20 de abril, ou enquanto houver vagas, os atletas nas 

categorias Comerciário, Comunidade e Infantil (recreativa) podem se inscrever no 

site www.sescrn.com.br. 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 

percurso pelo Centro Histórico de Natal. 

 

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 a categoria 
recreativa infantil, com percurso de 100 metros, e 16h30 para a categoria adulto, com 

percursos de 5 e 10 km. Restam cerca de 100 vagas para a categoria infantil e 100 

para a adulto. 

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


 

CONTINUAÇÃO 

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. A estrutura de apoio da prova contará com duas 

ambulâncias, sendo uma UTI, além de postos de hidratação, sinalização da 

quilometragem e batedores acompanhando o primeiro lugar. 

Circuito Sesc de Corridas 
Em 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 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 gratuitas para 

celebrar o Dia do Trabalhador no Sesc Cidade Alta, unidade próxima à largada da 

corrida. A partir das 15h, a unidade contará com massagem, yoga, meditação, 

oficinas, orientações sobre saúde, espaço saudável, sessões de cinema, biblioteca, 

apresentação da dupla de palhaços Espaguete e Ferrugem (Circo Grock) e show do 

cantor Luizinho Nobre. 

As atividades em celebração à data também acontecerá entre 29 de abril e 20 de maio 

em outras unidades Sesc de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do 

Potengi. A programação completa está disponível no site da instituição. 

Serviço: 
O quê? Últimos dias para se inscrever no Circuito Sesc de Corridas 

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

Inscrições? Até dia 20 de abril (ou enquanto houver vagas) no 

site www.sescrn.com.br 

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

Onde? Lateral do 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


 

VEÍCULO: BLOG WLLANA DANTAS  DATA: 18.04.18 
 

Últimos dias para se inscrever no 

Circuito Sesc de Corridas 

 

Restam poucas vagas e dias para os interessados em se inscrever no Circuito Sesc de 

Corridas. Até sexta-feira, 20 de abril, ou enquanto houver vagas, os atletas nas categorias 

Comerciário, Comunidade e Infantil (recreativa) podem se inscrever no 

site www.sescrn.com.br. 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 percurso pelo Centro 
Histórico de Natal. 

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 a categoria recreativa infantil, com percurso de 100 metros, e 

16h30 para a categoria adulto, com percursos de 5 e 10 km. Restam cerca de 100 vagas para a 
categoria infantil e 100 para a 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. A estrutura de apoio da prova contará com duas ambulâncias, sendo uma UTI, 

além de postos de hidratação, sinalização da quilometragem e batedores acompanhando o 
primeiro lugar. 

http://www.wllanadantas.com.br/tag/circuito/
http://www.wllanadantas.com.br/tag/abril/
http://www.wllanadantas.com.br/tag/natal/


 

VEÍCULO: PORTAL DA ABELHINHA  DATA: 18.04.18 
 

Foto: João Gilberto 

Inscrições para o Circuito Sesc de Corridas seguem até esta 

sexta-feira 

Restam poucas vagas e dias para os interessados em se inscrever no Circuito Sesc de 

Corridas. Até sexta-feira, 20 de abril, ou enquanto houver vagas, os atletas nas 

categorias Comerciário, Comunidade e Infantil (recreativa) podem se inscrever no site 

www.sescrn.com.br. 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 percurso pelo 

Centro Histórico de Natal. 

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 a categoria 

recreativa infantil, com percurso de 100 metros, e 16h30 para a categoria adulto, com 

percursos de 5 e 10 km. Restam cerca de 100 vagas para a categoria infantil e 100 

para a 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. A estrutura de apoio da prova contará com duas 

ambulâncias, sendo uma UTI, além de postos de hidratação, sinalização da 

quilometragem e batedores acompanhando o primeiro lugar.  



 

CONTINUAÇÃO 

 

Circuito Sesc de Corridas 

Em 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 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 gratuitas para 

celebrar o Dia do Trabalhador no Sesc Cidade Alta, unidade próxima à largada da 

corrida. A partir das 15h, a unidade contará com massagem, yoga, meditação, 

oficinas, orientações sobre saúde, espaço saudável, sessões de cinema, biblioteca, 

apresentação da dupla de palhaços Espaguete e Ferrugem (Circo Grock) e show do 

cantor Luizinho Nobre. 

As atividades em celebração à data também acontecerá entre 29 de abril e 20 de maio 

em outras unidades Sesc de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do 

Potengi. A programação completa está disponível no site da instituição. 
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VEÍCULO: PORTAL DA ABELHINHA  DATA: 18.04.18 
 

Notícias da Manhã | Oferecimento Sicredi - Quem Coopera 
Cresce 

Inscrições para o Circuito Sesc de Corridas seguem até esta sexta-feira: 

https://bit.ly/2JTQhaC 
 



 

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 18.04.18 
 

ÚLTIMOS DIAS PARA SE INSCREVER NO CIRCUITO 

SESC DE CORRIDAS 

 
 
Restam poucas vagas e dias para os interessados em se inscrever no 
Circuito Sesc de Corridas. Até sexta-feira, 20 de abril, ou enquanto houver 
vagas, os atletas nas categorias Comerciário, Comunidade e Infantil 
(recreativa) podem se inscrever no site www.sescrn.com.br. 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 percurso pelo Centro 
Histórico de Natal. 

A prova 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 a 

categoria recreativa infantil, com percurso de 100 metros, e 16h30 para a 

categoria adulto, com percursos de 5 e 10 km. 

http://hilnethcorreia.com.br/2018/04/18/ultimos-dias-para-se-inscrever-no-circuito-sesc-de-corridas/
http://hilnethcorreia.com.br/2018/04/18/ultimos-dias-para-se-inscrever-no-circuito-sesc-de-corridas/
http://www.sescrn.com.br/


 

CONTINUAÇÃO 

  

Além do Circuito Sesc de Corridas, o Sesc promoverá atividades gratuitas 

para celebrar o Dia do Trabalhador no Sesc Cidade Alta, unidade próxima à 

largada da corrida. A partir das 15h, a unidade contará com massagem, yoga, 

meditação, oficinas, orientações sobre saúde, espaço saudável, sessões de 

cinema, biblioteca, apresentação da dupla de palhaços Espaguete e 

Ferrugem (Circo Grock) e show do cantor Luizinho Nobre. As atividades em 

celebração à data também acontecerá entre 29 de abril e 20 de maio em 

outras unidades Sesc de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do 

Potengi. A programação completa está disponível no site da instituição. 

  

Foto: João Gilberto 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 18.04.18 
 

Últimos dias para se inscrever no Circuito Sesc de 
Corridas 

 
 
Restam poucas vagas e dias para os interessados em se inscrever no 
Circuito Sesc de Corridas. Até sexta-feira, 20 de abril, ou enquanto houver 
vagas, os atletas nas categorias Comerciário, Comunidade e Infantil 
(recreativa) podem se inscrever no site www.sescrn.com.br. 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 percurso pelo 
Centro Histórico de Natal. 
 
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 a categoria 
recreativa infantil, com percurso de 100 metros, e 16h30 para a categoria 
adulto, com percursos de 5 e 10 km. Restam cerca de 100 vagas para a 
categoria infantil e 100 para a 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. A estrutura de apoio da prova contará com duas ambulâncias, 
sendo uma UTI, além de postos de hidratação, sinalização da 
quilometragem e batedores acompanhando o primeiro lugar. 



 

CONTINUAÇÃO 
 
 
Circuito Sesc de Corridas 
 
Em 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 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 gratuitas 
para celebrar o Dia do Trabalhador no Sesc Cidade Alta, unidade próxima 
à largada da corrida. A partir das 15h, a unidade contará com massagem, 
yoga, meditação, oficinas, orientações sobre saúde, espaço saudável, 
sessões de cinema, biblioteca, apresentação da dupla de palhaços 
Espaguete e Ferrugem (Circo Grock) e show do cantor Luizinho Nobre. 
 
As atividades em celebração à data também acontecerá entre 29 de abril 
e 20 de maio em outras unidades Sesc de Natal, Mossoró, Caicó, Nova 
Cruz e São Paulo do Potengi. A programação completa está disponível no 
site da instituição. 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 18.04.18 
 

Com percurso no Centro Histórico de 
Natal, Circuito Sesc de Corridas está 
nos últimos dias de inscrições 

 
 
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) clicando aqui. 
 
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. 

http://www.chiptiming.com.br/eventos/circuitosesc/etapanatal


 

CONTINUAÇÃO 

 

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. 

Além da corrida, a unidade Sesc Cidade Alta terá uma programação gratuita 
a partir das 15h para toda a família, incluindo serviços de saúde, massagem, 
meditação, yoga, apresentação do Circo Grock e show do cantor Luizinho 
Nobre. A programação completa está disponível aqui. 

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. 

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

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: BLOG SNERI  DATA: 18.04.18 
 

Com percurso no Centro Histórico de 
Natal, Circuito Sesc de Corridas está 
nos últimos dias de inscrições 

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) clicando aqui. 

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. 



 

CONTINUAÇÃO 

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. 

Além da corrida, a unidade Sesc Cidade Alta terá uma programação gratuita a partir 

das 15h para toda a família, incluindo serviços de saúde, massagem, meditação, yoga, 

apresentação do Circo Grock e show do cantor Luizinho Nobre. A programação 

completa está disponível aqui. 

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. 

Serviço: 

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

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: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 18.04.18 
 

 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE  DATA: 18.04.18 
 

 
Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio através dos agentes de saúde e 

também poderão ser feitos na própria unidade. 

 
Município de Pedro Avelino recebe unidade 
móvel Sesc Saúde Mulher 
A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher chega a Pedro Avelino, distante 156,6 km de 

Natal. Mamografias, preventivos e orientações sobre saúde sexual feminina serão 

realizados gratuitamente pelo projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 

do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. A cerimônia de instalação 

será no dia 25 de abril, às 19h, na Praça Garibaldi Alves, onde a unidade permanecerá 

até o dia 11 de maio. 

Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice compõem a 

equipe que atenderá as mulheres. A estrutura é equipada com consultório médico, sala 

de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa 

para orientações sobre saúde. A meta do projeto é realizar 640 exames, sendo destes 

320 mamografias e 320 preventivos (também conhecidos como Papanicolau), além de 

525 ações educativas sobre saúde. 

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio através dos 

agentes de saúde e também poderão ser feitos na própria unidade. Podem realizar o 

exame Papanicolau, conhecido também como preventivo, mulheres com idade entre 

25 e 64 anos. Já a mamografia pode ser realizada por mulheres na faixa etária de 50 a 

69 anos. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

Os documentos necessários para o agendamento dos serviços são RG, CPF, cartão 

SUS e comprovante de residência. Os atendimentos já estão sendo agendados pelos 

agentes de saúde, e continuam após a instalação da unidade: às segundas-feiras, das 

10h às 12h, e das 13h às 17h; de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

Sobre o projeto 

O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, de forma inédita, a unidade móvel 

Sesc Saúde Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, das milhares de mulheres 

que já foram atendidas, cerca de 556 detectaram alguma alteração a partir dos exames 

ofertados pelo projeto e foram encaminhadas para o serviço público de saúde para dar 

continuidade ao tratamento. Este ano, a unidade esteve de fevereiro a abril em Ceará-

Mirim. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 18.04.18 

Pedro Avelino recebe unidade móvel 

Sesc Saúde Mulher 
A cerimônia de instalação será no dia 25 de abril 

Por Redação 

 

 

A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher chega a Pedro Avelino, distante 156,6 km de 

Natal. Mamografias, preventivos e orientações sobre saúde sexual feminina serão 

realizados gratuitamente pelo projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 

do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. A cerimônia de instalação 

será no dia 25 de abril, às 19h, na Praça Garibaldi Alves, onde a unidade permanecerá 

até o dia 11 de maio. 

Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice compõem a 

equipe que atenderá as mulheres. A estrutura é equipada com consultório médico, sala 

de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa 

para orientações sobre saúde. A meta do projeto é realizar 640 exames, sendo destes 

320 mamografias e 320 preventivos (também conhecidos como Papanicolau), além de 

525 ações educativas sobre saúde. 

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio através dos 

agentes de saúde e também poderão ser feitos na própria unidade. Podem realizar o 

exame Papanicolau, conhecido também como preventivo, mulheres com idade entre  
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25 e 64 anos. Já a mamografia pode ser realizada por mulheres na faixa etária de 50 a 

69 anos. 

Os documentos necessários para o agendamento dos serviços são RG, CPF, cartão 

SUS e comprovante de residência. Os atendimentos já estão sendo agendados pelos 

agentes de saúde, e continuam após a instalação da unidade: às segundas-feiras, das 

10h às 12h, e das 13h às 17h; de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

Sobre o projeto 
O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, de forma inédita, a unidade móvel 

Sesc Saúde Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, das milhares de mulheres 

que já foram atendidas, cerca de 556 detectaram alguma alteração a partir dos exames 

ofertados pelo projeto e foram encaminhadas para o serviço público de saúde para dar 

continuidade ao tratamento. Este ano, a unidade esteve de fevereiro a abril em Ceará-

Mirim. 

Serviço: 
O quê? Pedro Avelino recebe unidade móvel Sesc Saúde Mulher 

Solenidade de instalação? 25 de abril (quinta-feira), 19h 

Atendimentos? A partir do dia 27 de abril até dia 11 de maio | Segundas-feiras (10h 

às 12h e das 13h às 17h); terça a sexta-feira (8h às 12h e das 13h às 17h) 

Onde? Praça Garibaldi Alves, Centro, Pedro Avelino, RN 
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Pedro Avelino recebe unidade móvel Sesc Saúde 
Mulher 

 
 
A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher chega a Pedro Avelino, distante 
156,6 km de Natal. Mamografias, preventivos e orientações sobre saúde 
sexual feminina serão realizados gratuitamente pelo projeto do Serviço Social 
do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 
Fecomércio. A cerimônia de instalação será no dia 25 de abril, às 19h, na 
Praça Garibaldi Alves, onde a unidade permanecerá até o dia 11 de maio. 
 
Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice 
compõem a equipe que atenderá as mulheres. A estrutura é equipada com 
consultório médico, sala de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, 
sala de atendimento e área externa para orientações sobre saúde. A meta do 
projeto é realizar 640 exames, sendo destes 320 mamografias e 320 
preventivos (também conhecidos como Papanicolau), além de 525 ações 
educativas sobre saúde.  
 
Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio 
através dos agentes de saúde e também poderão ser feitos na própria 
unidade. Podem realizar o exame Papanicolau, conhecido também como 
preventivo, mulheres com idade entre 25 e 64 anos. Já a mamografia pode 
ser realizada por mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. 
 
Os documentos necessários para o agendamento dos serviços são RG, CPF, 
cartão SUS e comprovante de residência. Os atendimentos já estão sendo 
agendados pelos agentes de saúde, e continuam após a instalação da 
unidade: às segundas-feiras, das 10h às 12h, e das 13h às 17h; de terça a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
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Sobre o projeto 
 
O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, de forma inédita, a unidade 
móvel Sesc Saúde Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, das 
milhares de mulheres que já foram atendidas, cerca de 556 detectaram 
alguma alteração a partir dos exames ofertados pelo projeto e foram 
encaminhadas para o serviço público de saúde para dar continuidade ao 
tratamento. Este ano, a unidade esteve de fevereiro a abril em Ceará-Mirim. 
 
Serviço: 
O quê? Pedro Avelino recebe unidade móvel Sesc Saúde Mulher 
Solenidade de instalação? 25 de abril (quinta-feira), 19h 
Atendimentos? A partir do dia 27 de abril até dia 11 de maio | Segundas-
feiras (10h às 12h e das 13h às 17h); terça a sexta-feira (8h às 12h e das 13h 
às 17h) 
Onde? Praça Garibaldi Alves, Centro, Pedro Avelino, RN 

 
 
 
 
 



 

SENAC 
VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 18.04.18 
 

Solenidade: Ato marcará entrega de certificados a 
participantes de curso de Informática Básica 

 

Imagem: Ilustração/Assessoria 

 
Realizado dentro de uma ação institucional entre a Prefeitura do Assú e o Sistema 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN), através 
do núcleo regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o curso de 
Informática Básica terá nesta quinta-feira (19), às 19h, no interior do Cine Teatro Pedro 
Amorim, a solenidade de entrega dos certificados aos respectivos concluintes. 
Um total de 25 pessoas finalizou o curso, ministrado através da unidade móvel de 
Informática e Gestão do Senac/RN. 

 
A iniciativa profissionalizante possuiu carga horária de 60 horas, 
diz release confeccionado pela Secretaria de Comunicação e Ouvidoria. 
Segundo informação da secretária de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e 
Habitação, Helenora Rocha, o público-alvo de tal realização foi constituído por jovens e 
adolescentes em vulnerabilidade social que são identificados como beneficiários do 
Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal no município, por meio do 
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). 

 
Conforme a secretária, a execução do curso acompanha o raciocínio do prefeito 
Gustavo Soares no sentido de que o Executivo dê o primeiro passo ou se associe a 
iniciativas que possam contribuir, de forma direta ou indireta, à qualificação profissional 
da mão de obra, capacitando o público local para a inserção no mercado de trabalho. 
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