
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 22.04.18 
 

Macaíba inaugura Centro de 
Convivência para ressocialização 
de apenados 

Atividades do projeto são desenvolvidas desde 2012 pela Justiça do 
Rio Grande do Norte em parceria com a Prefeitura de Macaíba 

Prefeitura de Macaíba 
Prefeito Fernando Cunha (PSD) participou da inauguração do PREAS 

Redação 

O prefeito de Macaíba, Fernando Cunha (PSD) participou da inauguração do 
Centro de Convivência Francisco Assis de Souza, do Projeto de 
Ressocialização de Apenados (PREAS), que fica na Horta Comunitária do 
município. As atividades do projeto são desenvolvidas desde 2012 pela Justiça 
do Rio Grande do Norte em parceria com a Prefeitura de Macaíba. 

A iniciativa foi desenvolvida pelo juiz federal Felipe Barros, da Vara Criminal 
de Macaíba e foi instituída por Lei Municipal no mesmo ano. A coordenação 
pedagógica do PREAS é da professora Marineide Maria. Os apenados são 
encaminhados pelo Fórum de Macaíba para realizar ações semanais de plantio 
e colheita de hortaliças e plantas medicinais na Horta, que está localizada 
próxima à estação de transbordo de Macaíba. De 2012 a 2017, cerca de 120 
apenados participaram do projeto. 

Aproximadamente 18 produtos são plantados e coletados no local, entre 
alface, coentro, berinjela, cebolinha, tomate entre outros. Os produtos são 
doados para instituições filantrópicas e, entre elas, estão a OIKOS, Fundação 
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Lar Celeste Auta de Souza, AMAI, Abrigo Deus é Caridade e o Centro de 
Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas (CAPS AD). 

O evento contou com a participação do vice-prefeito, Auri Simplício; do 
presidente da Câmara de Vereadores, Gelson Lima e as vereadoras e 
vereadores Dadaia, Ana Catarina, Netinho França; do chefe de Gabinete Civil, 
Pedro Galvão; dos secretários municipais de Agricultura, Pecuária e da Pesca 
(Semape), Francisco Maia; de Infraestrutura (SMIN), Francisco William; de 
Trânsito e Transporte (SMTT), Juedson Costa; de Cultura e Tursimo (SMCT), 
Marcelo Augusto Bezerra; do juiz da Comarca de Macaíba, Felipe Barros; a 
promotora do Ministério Público, Daniela Fernandes; do vice-presidente da 
AMARN, Guilherme Cortez e do vice-presidente da Fecomércio/RN, Luiz 
Antônio Lacerda. 
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FOTOS – Inauguração de Centro de Convivência de apenados 

 

O prefeito de Macaíba, Fernando Cunha participou da inauguração do Centro de 

Convivência Francisco Assis de Souza, do Projeto de Ressocialização de Apenados 

(PREAS), que fica na Horta Comunitária do município, na manhã desta sexta-feira 

(20). As atividades do projeto são desenvolvidas desde 2012 pela Justiça do Rio 

Grande do Norte em parceria com a Prefeitura de Macaíba. 

A iniciativa foi desenvolvida pelo juiz federal Felipe Barros, da Vara Criminal de 

Macaíba e foi instituída por Lei Municipal no mesmo ano. A coordenação pedagógica 

do PREAS é da professora Marineide Maria. Os apenados são encaminhados pelo 

Fórum de Macaíba para realizar ações semanais de plantio e colheita de hortaliças e 

plantas medicinais na Horta, que está localizada próxima à estação de transbordo de 

Macaíba. De 2012 a 2017, cerca de 120 apenados participaram do projeto. 

Aproximadamente 18 produtos são plantados e coletados no local, entre alface, 

coentro, berinjela, cebolinha, tomate entre outros. Os produtos são doados para 

instituições filantrópicas e, entre elas, estão a OIKOS, Fundação Lar Celeste Auta de  



 

CONTINUAÇÃO 

Souza, AMAI, Abrigo Deus é Caridade e o Centro de Atenção Psicossocial para 

Usuários de Álcool e outras Drogas (CAPS AD). 

O evento contou com a participação do vice-prefeito, Auri Simplício; do presidente da 

Câmara de Vereadores, Gelson Lima e as vereadoras e vereadores Dadaia, Ana 

Catarina, Netinho França; do chefe de Gabinete Civil, Pedro Galvão; dos secretários 

municipais de Agricultura, Pecuária e da Pesca (Semape), Francisco Maia; de 

Infraestrutura (SMIN), Francisco William; de Trânsito e Transporte (SMTT), Juedson 

Costa; de Cultura e Tursimo (SMCT), Marcelo Augusto Bezerra; do juiz da Comarca 

de Macaíba, Felipe Barros; a promotora do Ministério Público, Daniela Fernandes; do 

vice-presidente da AMARN, Guilherme Cortez e do vice-presidente da 

Fecomércio/RN, Luiz Antônio Lacerda. 
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Prefeito prestigia inauguração de Centro 
de Convivência de apenados 

Local faz parte do Projeto de Ressocialização, desenvolvido pela Prefeitura e a 
Justiça do RN. 

 

O prefeito de Macaíba, Fernando Cunha participou da inauguração do Centro de 
Convivência Francisco Assis de Souza, do Projeto de Ressocialização de 
Apenados (PREAS), que fica na Horta Comunitária do município, na manhã 
desta sexta-feira (20). As atividades do projeto são desenvolvidas desde 2012 
pela Justiça do Rio Grande do Norte em parceria com a Prefeitura de Macaíba. 

A iniciativa foi desenvolvida pelo juiz federal Felipe Barros, da Vara Criminal de 
Macaíba e foi instituída por Lei Municipal no mesmo ano. A coordenação 
pedagógica do PREAS é da professora Marineide Maria. Os apenados são 
encaminhados pelo Fórum de Macaíba para realizar ações semanais de plantio 
e colheita de hortaliças e plantas medicinais na Horta, que está localizada 
próxima à estação de transbordo de Macaíba. De 2012 a 2017, cerca de 120 
apenados participaram do projeto. 

Aproximadamente 18 produtos são plantados e coletados no local, entre alface, 
coentro, berinjela, cebolinha, tomate entre outros. Os produtos são doados para 
instituições filantrópicas e, entre elas, estão a OIKOS, Fundação Lar Celeste 
Auta de Souza, AMAI, Abrigo Deus é Caridade e o Centro de Atenção 
Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas (CAPS AD). 
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O evento contou com a participação do vice-prefeito, Auri Simplício; do 
presidente da Câmara de Vereadores, Gelson Lima e as vereadoras e 
vereadores Dadaia, Ana Catarina, Netinho França; do chefe de Gabinete Civil, 
Pedro Galvão; dos secretários municipais de Agricultura, Pecuária e da Pesca 
(Semape), Francisco Maia; de Infraestrutura (SMIN), Francisco William; de 
Trânsito e Transporte (SMTT), Juedson Costa; de Cultura e Tursimo (SMCT), 
Marcelo Augusto Bezerra; do juiz da Comarca de Macaíba, Felipe Barros; a 
promotora do Ministério Público, Daniela Fernandes; do vice-presidente da 
AMARN, Guilherme Cortez e do vice-presidente da Fecomércio/RN, Luiz Antônio 
Lacerda. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG SIDNEY SILVA  DATA: 21.04.18 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 20.04.18 

Empresários e comerciários de Assú 

prestigiam seminário sobre a 

modernização das leis trabalhistas 
Seminário foi realizado pelo Sistema Fecomércio RN 

Por Redação 

 

 

O Sistema Fecomércio RN realizou, em parceria com o Sindivarejo local, na noite desta 

quinta-feira (19), na cidade de Assú, mais uma edição do seminário Modernização das Leis 

Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou?, sediado no Cine Teatro Pedro Amorim. Os 

empresários, comerciários, contadores, tiraram suas dúvidas acerca das mudanças na 

legislação trabalhista com o professor especialista em Direito e Processo do Trabalho, 
Marcelo de Barros Dantas. 

“A relevância da abordagem do tema é fazer com que haja fortalecimento do comércio e, 

consequentemente, da economia do Assú. Não se tem poupado esforços para que a cidade 

cresça economicamente”, comentou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Assú, Francisco de Assis Barbosa. 

Dentre os assuntos tratados na palestra, Marcelo Dantas respondeu perguntas sobre as 

mudanças da lei em casos de acidente de trajeto, empregado intermitente, hora de descanso, 

uso do fardamento e licença maternidade. O professor de Direito ainda ressaltou que a nova 
lei trabalhista mostra equilíbrio entre empregador e empregado. 
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“Hoje o empregador tem soluções melhores para contratar alguém que, antes da reforma 

trabalhista, ele não contrataria. Como também o empregado se beneficia de melhores 

condições oferecidas pela empresa”, afirmou o especialista. 

O seminário Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou? já passou 

pelas cidades de Natal, Currais Novos, Mossoró, Macaíba, Santa Cruz, Nova Cruz, reunindo 
mais de duas mil pessoas. 

Entrega de certificados Senac 
A solenidade também contou com a entrega de certificados a cerca de 30 alunos que 

concluíram o curso de Informática Inicial com Internet, na unidade móvel do Senac RN, 

durante a Fenavale 2017. 

O programa Senac Móvel tem o objetivo de democratizar ao máximo o acesso à educação 

para o trabalho, levando infraestrutura pedagógica de última geração e contribuindo com a 
formação profissional de centenas de pessoas. 

“Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das famílias de vulnerabilidade social, dando 

oportunidade de capacitação. Quanto mais se capacitar, mais chances de entrar no mercado de 

trabalho” enfatizou a Secretária de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação de 

Assú, Helenora Costa, que agradeceu a parceria com o Sistema Fecomércio, através do Senac 

Rio Grande do Norte. 
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Evento também marcou com a entrega de certificados a assuenses que fizeram o curso na unidade 

móvel do Senac. 

 
Empresários e comerciários de Assú 
prestigiam seminário sobre a modernização 
das leis trabalhistas 
O Sistema Fecomércio RN realizou, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Assú, 

na noite desta quinta-feira (19), mais uma edição do seminário Modernização das Leis 

Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou?. O evento aconteceu no Cine Teatro Pedro Amorim, 

em Assú, e empresários, comerciários e contadores, tiraram suas dúvidas acerca das mudanças na 

legislação trabalhista com o professor especialista em Direito e Processo do Trabalho, Marcelo de 

Barros Dantas. 

“A relevância da abordagem do tema é fazer com que haja fortalecimento do comércio e, 

consequentemente, da economia do Assú. Não se tem poupado esforços para que a cidade cresça 

economicamente”, comentou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Assú, Francisco 

de Assis Barbosa. 

Dentre os assuntos tratados na palestra, Marcelo Dantas respondeu perguntas sobre as mudanças 

da lei em casos de acidente de trajeto, empregado intermitente, hora de descanso, uso do  
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fardamento e licença maternidade. O professor de Direito ainda ressaltou que a nova lei trabalhista 

mostra equilíbrio entre empregador e empregado. 

“Hoje o empregador tem soluções melhores para contratar alguém que, antes da reforma 

trabalhista, ele não contrataria. Como também o empregado se beneficia de melhores condições 

oferecidas pela empresa”, afirmou o especialista. 

O seminário Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou? já passou pelas 

cidades de Natal, Currais Novos, Mossoró, Macaíba, Santa Cruz, Nova Cruz, reunindo mais de 

duas mil pessoas. 

Entrega de certificados Senac 

A solenidade também contou com a entrega de certificados a cerca de 30 alunos que concluíram o 

curso de Informática Inicial com Internet, na unidade móvel do Senac RN, durante a Fenavale 

2017. 

O programa Senac Móvel tem o objetivo de democratizar ao máximo o acesso à educação para o 

trabalho, levando infraestrutura pedagógica de última geração e contribuindo com a formação 

profissional de centenas de pessoas. 

“Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das famílias de vulnerabilidade social, dando 

oportunidade de capacitação. Quanto mais se capacitar, mais chances de entrar no mercado de 

trabalho” enfatizou a Secretária de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação de Assú, 

Helenora Costa, que agradeceu a parceria com o Sistema Fecomércio, através do Senac Rio 

Grande do Norte. 
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Empresários e comerciários de Assú prestigiam 
seminário sobre a modernização das leis 
trabalhistas 

 
Evento também marcou com a entrega de certificados a assuenses que 
fizeram o curso na unidade móvel do Senac 
 
O Sistema Fecomércio RN realizou, em parceria com o Sindicato do 
Comércio Varejista de Assú, na noite desta quinta-feira (19), mais uma 
edição do seminário Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por 
que mudou?. O evento aconteceu no Cine Teatro Pedro Amorim, em Assú, e 
empresários, comerciários e contadores, tiraram suas dúvidas acerca das 
mudanças na legislação trabalhista com o professor especialista em Direito e 
Processo do Trabalho, Marcelo de Barros Dantas. 
 
“A relevância da abordagem do tema é fazer com que haja fortalecimento do 
comércio e, consequentemente, da economia do Assú. Não se tem poupado 
esforços para que a cidade cresça economicamente”, comentou o presidente 
do Sindicato do Comércio Varejista de Assú, Francisco de Assis Barbosa.  
 
Dentre os assuntos tratados na palestra, Marcelo Dantas respondeu 
perguntas sobre as mudanças da lei em casos de acidente de trajeto, 
empregado intermitente, hora de descanso, uso do fardamento e licença 
maternidade. O professor de Direito ainda ressaltou que a nova lei trabalhista 
mostra equilíbrio entre empregador e empregado. 
 
“Hoje o empregador tem soluções melhores para contratar alguém que, antes 
da reforma trabalhista, ele não contrataria. Como também o empregado se 
beneficia de melhores condições oferecidas pela empresa”, afirmou o 
especialista. 
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O seminário Modernização das Leis Trabalhistas: O que mudou? Por que 
mudou? já passou pelas cidades de Natal, Currais Novos, Mossoró, Macaíba, 
Santa Cruz, Nova Cruz, reunindo mais de duas mil pessoas. 
 
Entrega de certificados Senac 
A solenidade também contou com a entrega de certificados a cerca de 30 
alunos que concluíram o curso de Informática Inicial com Internet, na unidade 
móvel do Senac RN, durante a Fenavale 2017. 
 
O programa Senac Móvel tem o objetivo de democratizar ao máximo o 
acesso à educação para o trabalho, levando infraestrutura pedagógica de 
última geração e contribuindo com a formação profissional de centenas de 
pessoas. 
 
“Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das famílias de 
vulnerabilidade social, dando oportunidade de capacitação. Quanto mais se 
capacitar, mais chances de entrar no mercado de trabalho” enfatizou a 
Secretária de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação de Assú, 
Helenora Costa, que agradeceu a parceria com o Sistema Fecomércio, 
através do Senac Rio Grande do Norte. 
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Pedro Avelino recebe unidade móvel 

Sesc Saúde Mulher 

 

Exames gratuitos e orientações em saúde feminina estarão disponíveis 

na unidade até 11 de maio. Instalação da unidade acontecerá no dia 

26 de abril 

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 26 de abril, às 19h, na Praça Getúlio Bezerra de Melo, onde a 

unidade permanecerá até o dia 11 de maio. 
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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. 

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 719 

detectaram alguma alteração a partir dos exames ofertados pelo 

projeto e foram encaminhadas para o serviço público de saúde para 

dar continuidade ao tratamento. Das 23 vezes em que estacionou nas 

cidades potiguares, o projeto atendeu mais de 41.800 mulheres,  
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realizou 33.581 exames e 114.482 ações educativas em saúde. A 

última cidade visitada foi Ceará-Mirim. 

Serviço: 

O quê? Pedro Avelino recebe unidade móvel Sesc Saúde Mulher 

Solenidade de instalação? 26 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 Getúlio Bezerra de Melo, Pedro Avelino, RN 
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Exposição inspirada na Tropicália 

estreia na Galeria Sesc em abril 
Projeto artístico retrata o movimento tropicalista em formato estético anacrônico, com o modelo 

de arte neobarroco 

Por Redação 

 

 

A exposição Tropicália neobarroca ou Tropifagia dos sentidos reúne obras do artista plástico 

Isaías Medeiros e é a segunda das seis exposições deste ano da Galeria Sesc. O Serviço Social do 

Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, promove a 

vernissage no dia 25 de abril, às 19h, e a exposição fica em cartaz para visitação gratuita até dia 

23/05, das 9h às 19h. 

O projeto artístico retrata o movimento tropicalista em formato estético anacrônico, tendo como 

modelo de arte o neobarroco. A junção de estilos e temas originais de séculos diferentes evidencia 

a perspectiva única do autor, que dá uma nova roupagem ao movimento musical, literário e 

artístico da cultura popular brasileira entre 1967 e 1968. As onze telas que compõem a exposição 

retratam ícones da Tropicália, bem como a luta pela afirmação da identidade de gênero e o 

respeito pela diversidade religiosa presentes no movimento. 

Sobre o artista 
Natural de Mossoró, Isaías do Nascimento é artista plástico autodidata. Ele se inspirou no 

Movimento Tropicalista para a produção de suas pinturas, unindo música, literatura e arte em uma 

mistura de cores expressivas que retratam os principais nomes do tropicalismo, bem como o 

sentimento de ruptura que deu forma ao movimento. 
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“A exposição intenciona apresentar uma homenagem ao cinquentenário do Movimento por meio 

de um olhar sinestésico o qual permeia a possibilidade visual para o gozo dos sentidos, a 

miscigenação do Brasil e toda a sua diversidade, além do quadro sócio-histórico-político da época, 

contextualizado com a atual conjuntura.”, explica. 

Sobre a Galeria Sesc 
Desde 2015, os trabalhos dos artistas que expõem na galeria são selecionados por meio de edital. 

Em sua 4ª edição, o projeto selecionou seis trabalhos para compor o calendário de exposições 

2018. Até dezembro, entrarão em cartaz as exposições “A estrada é longa” de Lucas MDS; 

“Cidade invisível”, de Mário Rasec; “Interferência urbana”, de Flávio Aquino e; “Modern 

violence”, de Matthieu Duvignaud. Cada selecionado recebe um prêmio de R$ 2.300 brutos. 

Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a produção das 

exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, totalizando R$ 48 mil investidos. 

A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal que conta com mediadores em arte visuais 

durante o período das exposições. Os profissionais desenvolvem o papel de elo entre o público 

visitante e as obras de artes. Além de contextualizar o espectador sobre a exposição, o profissional 

desenvolve ações de arte-educação com o público, incluindo grupos escolares. 

Serviço: 
O quê? Exposição inspirada no movimento tropicalista 

Onde? Galeria Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta. Natal-RN 

Quando? 

Vernissage: 25 de abril |19h 

Exposição: 25/04 a 23/05 (exceto finais de semana e feriados), das 9h às 19h 

Acesso gratuito 
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Foto: Foto: Divulgação 

Feijoada Ribeira Boêmia acontece neste sábado no Solar Bela 

Vista 

Neste sábado (21) acontece a Feijoada Ribeira Boêmia, no Solar Bela Vista. O evento 

terá degustação da premiada cachaça Papary. Os portões estarão abertos a apartir do 

meio-dia e meia. Os interessados poderão garantir a entrada antecipadamente. 

Atrações: 

 Boêmios in Choro 

, Roda de Samba Ribeira Boêmia, Valeria Oliveira canta Valeria Oliveira 

, Dodora Cardoso canta Beth Carvalho 

, Heli Medeiros canta Paulinho da Viola 

, Rafael Barros canta Zeca Pagodinho 

, Sueldo Soares canta Jorge Ben Jor 

, Participação Especial: Alane Freitas - The Voice Kids 2018 

 

.Vendas online: Outgo.com.br/feijoada-ribeira-boemia 

Vendas Físicas: Ótica Diniz Prime (Natal Shopping) 

Le Postiche (Midway Mall) 

. *Feijoada não inclusa. 
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Feriado de Tiradentes é de samba em Parnamirim, na Grande 

Natal, com 'Tarde na Lapa' 

Com verso improvisado, Xande de Pilares convidou o 

público para o evento, que tem a participação do cantor 

Isaque Galvão. 
 

 

 
Tarde na Lapa acontece em Parnamirim neste sábado (21) (Foto: Divulgação ) 
 

O feriado de Tiradentes neste sábado (21) será de samba em Parnamirim, na 

Grande Natal, com a primeira edição da festa "Tarde na Lapa". O evento acontece 

a partir das 15h no espaço de festas Kasa do Kadu, no bairro Emaús, e conta com 

Isaque Galvão e Analuh Soares no comando da trilha sonora. 

 

"Nosso objetivo é fazer um resgate do samba em Parnamirim, tendo como 

inspiração o projeto Ribeira Boêmia, que acontece em Natal", explica Ysa Oliveira, 

organizadora do evento, que homenageia São Jorge. 

 

E na levada do samba e com verso improvisado, o cantor carioca Xande de Pilares, 

que ficou conhecido no grupo Revelação e segue atualmente em carreira solo, 

convidou o público para a "Tarde na Lapa"; confira o vídeo abaixo. 
 
 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


 

SENAC 
VEÍCULO: BLOG JUSCELINO FRANÇA  DATA: 21.04.18 
 

Helenora Rocha: ‘Gestão de Dr. Gustavo tem 
compromisso com capacitação de mão de obra’ 

 
 

Ao se pronunciar, na noite de quinta-feira (19) durante a cerimônia de entrega 
de certificados a um total de 25 jovens e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, que concluíram o curso de Informática Básica, 
realizado numa parceria da Prefeitura do Assú e o Senac/RN, a secretária de 
Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação, Helenora Rocha, 
enfatizou que a integração do Executivo às ações que tenham foco na 
capacitação da mão de obra do município é uma instrução expressa do 
prefeito Gustavo Soares. 
 

 
“Esta preocupação no sentido de que a população possa estar qualificada 
para o mercado de trabalho está no programa de governo da administração 
Gustavo Soares/Sandra Alves”, ressaltou a secretária municipal. 
 
A solenidade ocorrida quinta-feira, no Cine Teatro Pedro Amorim, contou com 
a participação do diretor regional do Senac/RN, Fernando Virgílio, que  



 

CONTINUAÇÃO  

 
também parabenizou o Poder Executivo por se mostrar receptivo à 
necessidade de aperfeiçoamento profissional. 
 
“Esta postura da gestão é merecedora de aplauso”, disse o diretor regional, 
descreve texto oriundo da Secretaria de Comunicação e Ouvidoria. 
 

 

Imagens: Marcos Costa/Assessoria 

 
O convênio institucional que possibilitou a realização do curso de Informática 
Básica foi firmado dia 13 de outubro do ano passado, quando do ato de 
lançamento da Fenavale 2017. 
 
O prefeito Gustavo Soares foi partícipe da assinatura do Termo de Parceria 
pelo qual a unidade móvel de Informática e Gestão do Senac/RN 
permaneceu em Assú por 30 dias, num entendimento construído pela gestão 
e o escritório regional do órgão. 
 
Além do chefe do Executivo, pactuaram o documento o presidente da 
Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz; o presidente da CDL, João Nogueira; e, o 
presidente do Sindivarejo-Assú, Francisco Barbosa. 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG DE OLHO NO ASSÚ  DATA: 20.04.18 

Helenora Rocha: ‘Gestão de Dr. Gustavo 
tem compromisso com capacitação de 
mão de obra’ 

Ao se pronunciar, na noite de 

quinta-feira (19) durante a cerimônia de entrega de certificados a um total de 

25 jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que 

concluíram o curso de Informática Básica, realizado numa parceria da 

Prefeitura do Assú e o Senac/RN, a secretária de Assistência Social, 

Trabalho, Cidadania e Habitação, Helenora Rocha, enfatizou que a 

integração do Executivo às ações que tenham foco na capacitação da mão 

de obra do município é uma instrução expressa do prefeito Gustavo Soares. 

“Esta preocupação no sentido de que a população possa estar qualificada para o 

mercado de trabalho está no programa de governo da administração Gustavo 

Soares/Sandra Alves”, ressaltou a secretária municipal. 

A solenidade ocorrida quinta-feira, no Cine Teatro Pedro Amorim, contou com 

a participação do diretor regional do Senac/RN, Fernando Virgílio, que 

também parabenizou o Poder Executivo por se mostrar receptivo à 

necessidade de aperfeiçoamento profissional. 



 

CONTINUAÇÃO 

“Esta postura da gestão é 

merecedora de aplauso”, disse o diretor regional, descreve texto oriundo da 

Secretaria de Comunicação e Ouvidoria. 

O prefeito Gustavo Soares foi partícipe da assinatura do Termo de Parceria 

pelo qual a unidade móvel de Informática e Gestão do Senac/RN 

permaneceu em Assú por 30 dias, num entendimento construído pela gestão 

e o escritório regional do órgão.O convênio institucional que possibilitou a 

realização do curso de Informática Básica foi firmado dia 13 de outubro do 

ano passado, quando do ato de lançamento da Fenavale 2017. 

Além do chefe do Executivo, pactuaram o documento o presidente da 

Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz; o presidente da CDL, João Nogueira; e, o 

presidente do Sindivarejo-Assú, Francisco Barbosa. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 20.04.18 
 

Helenora Rocha: ‘Gestão de Dr. Gustavo tem 
compromisso com capacitação de mão de obra’ 

 
 

Ao se pronunciar, na noite de quinta-feira (19) durante a cerimônia de entrega de 
certificados a um total de 25 jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social, que concluíram o curso de Informática Básica, realizado numa parceria da 
Prefeitura do Assú e o Senac/RN, a secretária de Assistência Social, Trabalho, 
Cidadania e Habitação, Helenora Rocha, enfatizou que a integração do Executivo às 
ações que tenham foco na capacitação da mão de obra do município é uma instrução 
expressa do prefeito Gustavo Soares. 

 

 
“Esta preocupação no sentido de que a população possa estar qualificada para o 
mercado de trabalho está no programa de governo da administração Gustavo 
Soares/Sandra Alves”, ressaltou a secretária municipal. 

 
A solenidade ocorrida quinta-feira, no Cine Teatro Pedro Amorim, contou com a 
participação do diretor regional do Senac/RN, Fernando Virgílio, que também 
parabenizou o Poder Executivo por se mostrar receptivo à necessidade de 
aperfeiçoamento profissional. 
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“Esta postura da gestão é merecedora de aplauso”, disse o diretor regional, descreve 
texto oriundo da Secretaria de Comunicação e Ouvidoria. 

 

 

Imagens: Marcos Costa/Assessoria 

 
O convênio institucional que possibilitou a realização do curso de Informática Básica foi 
firmado dia 13 de outubro do ano passado, quando do ato de lançamento da Fenavale 
2017. 

 
O prefeito Gustavo Soares foi partícipe da assinatura do Termo de Parceria pelo qual a 
unidade móvel de Informática e Gestão do Senac/RN permaneceu em Assú por 30 dias, 
num entendimento construído pela gestão e o escritório regional do órgão. 

 
Além do chefe do Executivo, pactuaram o documento o presidente da Fecomércio/RN, 
Marcelo Queiroz; o presidente da CDL, João Nogueira; e, o presidente do Sindivarejo-
Assú, Francisco Barbosa. 
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