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Senac RN promove evento para 

profissionais das áreas de Beleza e 

Estética 
Por Roberta Pimenta 

 
O mercado de beleza e cosméticos é um dos que mais cresce no Brasil. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), anualmente, são movimentados cerca de R$ 

15 bilhões no setor de cosméticos. 

 

Para atualizar os conhecimentos técnicos dos profissionais desses segmentos, o Senac RN 
promove o 1° Encontro de Beleza e Estética, na próxima segunda-feira (18), das 8h às 18h, na 

unidade Centro, em Natal. 
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Aberto ao público, o evento é voltado para atualização dos conhecimentos nas áreas da estética, 

cosmetologia corporal, facial, podologia, biossegurança, cabelos, barbearia, maquiagem, unhas e 

depilação, trazendo novas tendências e inovações para o mercado potiguar. Confira a programação 

completa aqui. 

 

 As atividades incluem demonstrações de produtos, palestras, workshops e oficinas, realizado por 

instrutores do Senac e parceiros do evento. De acordo com a diretora de Educação Profissional, 

Lucinete Araújo, além de ser um ponto de encontro para quem deseja se atualizar nas respectivas 

áreas, o evento também mostra o portfólio da Instituição que abrange inúmeras áreas de 

conhecimento. 

 

Os interessados em participar do evento, devem realizar sua inscrição na unidade do Senac Centro 

(Rua São Tomé, 444, Cidade Alta) e ter no mínimo 15 anos. A taxa de inscrição é de R$ 40. 

Alunos e ex-alunos do Senac RN terão desconto de 25%. 

 

Os participantes receberão certificado de participação no evento, totalizando 8h de atividades. 

 

  

Serviço: 

1° Encontro de Beleza e Estética 
Data: 18/06 

Local: Senac Centro (Rua São Tomé, 444, Cidade Alta, Natal/RN) 

Público: Profissionais, estudantes e público em geral. 

Investimento: R$ 40 (Alunos e ex-alunos do Senac RN terão desconto de 25%) 

Pagamento: Em espécie ou nos cartões de crédito e débito Hipercard, Visa e Mastercard 

 
 

http://www.rn.senac.br/uploads/downloads/arq_143.pdf
https://maps.google.com/?q=Rua+S%C3%A3o+Tom%C3%A9,+444,+Cidade+Alta&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+S%C3%A3o+Tom%C3%A9,+444,+Cidade+Alta,+Natal/RN&entry=gmail&source=g
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EXCLUSIVO: Controlador-geral de 

Parnamirim é apontado como operador de 

desvios de R$ 2 milhões para Enertec 

por Dinarte Assunção 

 

O Ministério Público do Rio Grande do Norte estimou à Justiça Estadual em 

Parnamirim que a prefeitura da cidade desviou cerca de R$ 2 milhões para a 

empresa Enertec, que está no centro da ‘Operação Curto Circuito’. 

As informações constam na peça que embasa o pedido que desencadeou a 

ação ministerial na segunda-feira (11). O documento, que está sob segredo 

de justiça, foi obtido pelo BlogdoBG com exclusividade. 

A Enertec pertence ao empresário Maurício Guerra, que está preso. 

Controlador do Município de Parnamirim, José Maria da Silva foi procurado 

pela reportagem para comentar o assunto. Ele não foi localizado em seu 

telefone e não retornou as mensagens até a publicação desta reportagem. 

Os desvios reportados pelo MP teriam ocorrido em 2012. Em reação à 

‘Operação Curto Circuito’, a Prefeitura de Parnamirim afirmou na segunda-

feira que os envolvidos no caso seriam exonerados para terem o direito de se 

defender. Para esta reportagem, a administração preferiu não se manifestar. 

A peça do MP ainda descreve ascendência de Naur Ferreira, ex-secretário de 

Obras de Parnamirim e também alvo da operação, sobre José Maria. O 

documento do Ministério Público também relaciona contatos entre o 

controlador e presidente da Câmara de Vereadores de Natal, Raniere 

Barbosa, alvo da ‘Operação Cidade Luz’. 

Pagamentos 
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Segundo o MP, Maurício Guerra cobrava revisão contratual sem base 

objetiva. “E a pessoa que ajudava a formalizar todo esse processo era José 

Maria da Silva, valendo-se do cargo de Controlador Geral do Município de 

Parnamirim”, diz a peça ministerial. 

De acordo com as colaborações premiadas de Felipe Castro e Allan Rocha, 

delatores da ‘Operação Cidade Luz’, uma das formas de contrapartida da 

Enertec para o controlador de Parnamirim foi doar a iluminação e instalação 

de refletores de LED em uma quadra esportiva do SESC Ponta Negra, onde 

José Maria costuma jogar futevôlei. 

“Com essa praxe, na formalização necessária para o processo de pagamento 

da ENERTEC, os valores pagos em desvio e prejuízo ao erário apareciam, 

como valores empenhados para “adequação financeira”, e a natureza da 

despesa era “indenizações e restituições”, conforme Notas de Empenhos do 

processo de pagamento de quase R$ 2.000.000,00”, afirma a peça do 

Ministério Público. 
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Colégio das Neves é uma das sedes do Campeonato Pan-

Americano de Basquete Master 2018 

Mais de dois mil atletas do Brasil e de mais 11 países desembarcam em Natal nos 

próximos dias para participar do Campeonato Pan-Americano de Basquete Master 

2018. A abertura oficial da competição acontece no sábado (16), no ginásio da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), às 19h. A entrada é gratuita. 

 

As partidas começam na próxima segunda-feira (18) e ocorrem simultaneamente, 

sempre a partir das 9h, no Colégio Nossa Senhora das Neves, no ginásio do DED, no 

Colégio Marista, no Complexo Educacional Contemporâneo, no Palácio dos Esportes, 

no Sesi Clube, no IFRN Campus Central, no Sesc Cidade Alta, no Unifacex Campus 

Imaculada Conceição, no Colégio Auxiliadora, na Associação Atlética Banco do 

Brasil (AABB) e na UFRN. 

 

Além do Brasil, participam do torneio delegações dos seguintes países: Estados 

Unidos, Colômbia, Argentina, Chile, México, Venezuela, Uruguai, Equador, Porto 

Rico, Peru e Guadalupe da República Francesa. Ao todo, são 174 equipes com atletas 

amadores e profissionais entre 35 e 75 anos de idade. 

 

O Campeonato Pan-Americano de Basquete Master 2018 é organizado pela 

Federação Internacional de Basquete Master e pela Federação Brasileira de 

Basquetebol Master. 

  

Autor(a): Saulo de Castro 
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