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Senac RN promove evento para 
profissionais das áreas de Beleza e 
Estética 

 

Divulgação 

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. 

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. 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%. 

 
 

http://blog.tribunadonorte.com.br/agitosebaladas/?attachment_id=103096
http://www.rn.senac.br/uploads/downloads/arq_143.pdf
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SENAR participa do I Fórum do 
eSocial e suas Tecnologias 
Por: FAERN/SENAR  

Foto: FAERN/SENAR 
 

Por meio do Programa Cidadania Rural, O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural – SENAR-RN,  em parceria com o Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio Grande do Norte, Fecomércio e FIERN, realizou o I 
Fórum do eSocial e suas Tecnologias, nesta terça-feira (12), no auditório do 
CTGás. O objetivo do evento, que reuniu cerca de 300 contadores, foi 
orientar os profissionais da área em relação à implantação das mudanças do 
eSocial e EFD-Reinf, cuja utilização obrigatória foi iniciada em janeiro de 
2018 para as grandes empresas, ficando as demais para iniciarem  em julho 
de 2018 e prevista para  janeiro de 2019 a conclusão da implantação do 
eSocial. Já para os órgãos públicos, o eSocial torna-se obrigatório a partir de 
janeiro de 2019.  A equipe da Gerência de Arrecadação (GEAR) do sistema 
FAERN/SENAR, representada pelo gerente Ubirajara Lopes e o 
técnico/advogado Frederico Leite, participaram do Fórum, que contou com a 
palestra do auditor fiscal da receita federal do Brasil, Cláudio Maia. 

O Governo Federal mudará a forma de prestação de informações 
trabalhistas, previdenciárias e tributárias, por meio dos programas do eSocial 
(instrumento de unificação da prestação das informações referentes à 
escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas) e da EFD- 
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Reinf (escrituração fiscal digital das retenções da contribuição previdenciária 
substituída). 

“Precisamos estar preparados para entender e nos adequarmos às novas 
regras. Para isso, por meio do programa Cidadania Rural, o SENAR 
promove, ao lado de parceiros, seminários e fóruns para que o contador 
possa esclarecer as dúvidas sobre essa ferramenta e as mudanças que 
estão por vir”, disse Frederico Leite. 

Quando totalmente implementado, o eSocial reunirá informações de mais de 
44 milhões de trabalhadores do setor público e privado do país em um único 
sistema. 
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Encontro do Sistema Comércio reafirma 

compromisso com a sustentabilidade 
Evento discutiu as práticas sustentáveis desenvolvidas pelas instituições do setor 

Por Redação 

 

 

Mais de cem representantes do Sistema Comércio estiveram reunidos no primeiro Encontro 

Nacional de Sustentabilidade, realizado nos dias 6 e 7 de junho, no Teatro Sesc-Senac, no Rio de 

Janeiro. 

O encontro discutiu as práticas sustentáveis desenvolvidas pelas instituições do setor e também 

inovações e tecnologias ecoeficientes que vêm mitigando os impactos ambientais das ações 

empresariais do comércio, gerando oportunidades para ganhos de negócio. Destaque também para 

a reformulação do Ecos – Programa de Sustentabilidade, que agora está de acordo com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), instituídos pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

A mesa de abertura contou com as presenças de Alexandre de Marca, chefe da Divisão de Saúde e 

Recursos Humanos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 

representando o presidente da entidade, Antonio Oliveira Santos; Carlos Artexes, diretor-geral do 

Sesc; José Carlos Cirilo, diretor-geral em exercício do Senac; Geraldo Roque, chefe da Assessoria 

de Comunicação da CNC; Janaína Pochapski, diretora de Saúde, Assistência e Lazer do 

Departamento Nacional do Sesc; e Márcia Leitão, assessora de Comunicação do Senac. 

O comércio e novo consumo 
Na abertura do encontro, o chefe da Divisão de Saúde e Recursos Humanos da CNC, Alexandre 
de Marca, ressaltou a importância do evento para as três entidades do Sistema Comércio: “É um 

marco histórico que integra nossas instituições e fortalece o Programa Ecos. Temos obrigação de  



 

CONTINUAÇÃO 

 

ser transformadores nas atividades do comércio, mas também na difusão de novos hábitos de 

consumo no País”. 

Carlos Artexes, diretor- geral do Departamento Nacional do Sesc, ressaltou a importância da 

dimensão social do chamado Triple Botton Line, o tripé da sustentabilidade (aspectos econômicos, 

ambientais e sociais): “O trabalho social está na raiz da nossa missão. O bem-estar não está só 

relacionado ao indivíduo, mas está também na centralidade da questão social, na sustentabilidade 

da própria vida humana”. 

Já o diretor-geral em exercício do Departamento Nacional do Senac, José Carlos Cirilo, destacou 

que as dimensões da sustentabilidade corporativa vão além da redução dos riscos ambientais. “Ela 

atenta para as relações éticas entre os indivíduos, para os múltiplos cuidados com o coletivo, com 

a sociedade e o amanhã”. 

De acordo com Cirilo, o Programa Ecos, que passa por reformulação, é apenas um aspecto do 

nosso compromisso com o setor produtivo, que precisa estar em linha com os objetivos e os 

valores institucionais. “A sustentabilidade corporativa é um norte para nossas instituições”, 

concluiu Cirilo. 

Boas ideias são contagiosas 
“Os problemas ambientais estão ligados às demandas sociais e podem gerar grandes impactos 

financeiros”, afirmou Celso Lemme, da Coppead/UFRJ, na palestra Sustentabilidade Corporativa. 

De acordo com Lemme, saem na frente as empresas que pensam nessa tríade como uma 

oportunidade de negócio. 

Celso Lemme citou o exemplo de uma empresa que, ao modificar o layout de seus postos de 

serviços, gerou descarte de resíduos e, em parceria com uma rede de artesãs, transformou o 

material em brindes para seus clientes. “Além de capacitar e gerar renda, a empresa reduziu sua 

pegada ambiental e fortaleceu a imagem corporativa”, avaliou. Ele lembrou que o comércio é 

decisivo para impulsionar as cadeias de suprimentos e de valor: “É a atividade econômica que 

interage diretamente com o consumidor final e exerce pressão na mudança de padrões de 

consumo”. 

Na sequência, Ricardo Rüther, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), discorreu 

sobre o status das tecnologias para geração das energias renováveis. Lembrou que a matriz 

energética brasileira é dominada pelas hidrelétricas (63%) e que, apesar de o clima do País ser 

favorável, a energia solar representa apenas 0,14%; e a energia eólica ,7,2% da matriz energética 

nacional. 

Segundo ele, o setor elétrico pode se beneficiar ao abrir espaço a tecnologias de geração 

distribuída, como a solar integrada a edificações urbanas e conectada à rede elétrica, gerando 

energia no ponto de consumo. “Equilibrando a intermitência da energia solar ou eólica com a 

rapidez de controle das usinas hidrelétricas, teremos estabilidade da rede elétrica, ou seja, oferta 

energética a qualquer momento”, afirmou Rüther. 

Na parte da manhã, ocorreu a palestra de Bárbara Dunim, representante da Rede Pacto Global, que 

fez um relato sobre a construção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a 

Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa agenda compreende 17 objetivos, 

169 metas e 231 indicadores, em sua grande maioria, integrados entre si. “Antes, a ONU 

desenvolveu os Objetivos do Milênio, que se caracterizam mais como uma agenda de Estado. Já a 

Agenda 2030 é holística. Antes, o foco era na erradicação da pobreza, hoje envolve uma escala 

global que inclui os países ricos”, afirmou Dunim. 
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Após explicar cada ODS, Bárbara realizou uma oficina com os participantes, cujo foco foi orientar 

sobre a implementação dos objetivos em ambientes de negócios. 

Logística reversa: um processo em avanço 
Outro ponto importante na pauta do primeiro dia de evento foi o debate sobre Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) e a aplicação da logística reversa em diferentes atividades do comércio. 

Cristiane de Souza Soares, da Assessoria de Gestão das Representações da CNC, apresentou um 

panorama sobre o status dos acordos setoriais que envolvem logística reversa pós-consumo, em 

especial dos segmentos de medicamentos, lâmpadas, pneus, baterias automotivas, embalagens de 

lubrificantes, de agrotóxicos, entre outros. 

Após destacar detalhes de sistemas de logística reversa com alta e baixa adesão no País, Cristiane 

enumerou os desafios do Sistema Comércio para o sucesso desses programas nacionais, 

enfatizando a importância de se estabelecer um relacionamento continuado com as Secretarias de 

Meio Ambiente dos estados e das capitais, assim como as micro e pequenas empresas. 

Nas palestras seguintes, Márcio Milan, superintendente da Associação Brasileira de 

Supermercados (Abras), e Willian Gutierrez, gerente de Operações da Reciclus, programa setorial 

voltado à coleta e destinação correta de lâmpadas, apresentaram exemplos de logísticas reversas 

em curso no País. Milan falou sobre a campanha Separe Não Pare, promovida pela Coalizão 

Embalagens, grupo formado por 23 associações empresariais signatárias do Acordo Setorial de 

Embalagens em Geral. Lançada em agosto de 2017, a campanha tem como objetivo informar, 

inspirar e mobilizar a população brasileira a separar e descartar corretamente os resíduos 

domésticos. 

Willian Gutierrez falou sobre o descarte de lâmpadas e questões operacionais que têm dificultado 

a implementação do programa em 
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Sesc premia livros que abordam corpo 

feminino e homossexualidade 
Prêmio Sesc Literatura 

Por Agência Brasil 

 

 

Em seu 15º ano, o Prêmio Sesc de Literatura para novos autores anunciou nesta quinta-feira (14) 

os vencedores da edição de 2018. 

Juliana Leite Arantes é a vencedora na categoria romance com a obra Magdalena usa as mãos. 

Tobias Augusto Jung de Carvalho é o premiado na categoria contos com As Coisas. 

Os ganhadores vão participar da programação do Sesc Paraty durante a Festa Literária de Paraty 

(Flip) 2018 (25 a 29 de julho). Eles receberão o prêmio em uma cerimônia no segundo semestre, 

quando também serão lançadas as duas obras. 

O prêmio recebeu 820 inscrições de romances e 720 livros de contos. Todos os textos precisavam 

ser inéditos e de autores estreantes. 

Novos autores 
Com 35 anos, Juliana venceu o prêmio com o livro Magdalena usa as mãos, em que conta a 

história de uma mulher que sofre um grave acidente e precisa passar por um processo de 

reconstituição de seu corpo e de sua subjetividade. 

A obra levou quatro anos para ficar pronta, tempo em que o processo foi revelando as questões a 

serem abordadas, e a mensagem que Juliana buscava passar. Em sua jornada de reconstrução, a 
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protagonista conta com a ajuda de três tias, que a guiam por meio de sabedorias manuais 

transmitidas de geração em geração na família. 

“O que eu estava querendo pensar era como o texto literário pode ser um trabalho manual, como 

pode ser um tecido e como aquelas linhas que a gente lê podem ser linhas de uma trama”, conta a 

escritora, que trabalha com comunicação e marketing e já está escrevendo seu segundo livro. 

A autora conta que a obra não é um “panfleto”, mas tem ecos de sua vivência. “O fato de ser uma 

mulher protagonista faz com que ela ecoe todos esses combates da pauta feminista. Sendo mulher, 

sou atravessada por isso o tempo inteiro”. 

A experiência pessoal também alimentou os 25 contos do livro As Coisas, que rendeu o prêmio da 

categoria ao estudante de relações internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) Tobias de Carvalho. Aos 22 anos, o autor conta histórias que viu e ouviu como um 

jovem gay em Porto Alegre. 

“São personagens que têm muita relação comigo, que vivem muitas coisas que eu vivo, que eu 

conheço e que os meus amigos vivem. Mas não é autobiográfico.” 

Apesar de já ter participado de oficinas de escrita, Tobias nunca havia compilado contos em uma 

obra. Em seu primeiro livro, o autor quis dar voz a questões que considera sub-representadas na 

literatura e ir além da narrativa de autoconhecimento, normalmente comum em histórias sobre 

homossexuais. 

“Queria falar da complexidade das relações entre os homossexuais, sobre como se entendem”, diz 

o estudante afirmando que explora o universo de relações efêmeras dos aplicativos e também os 

relacionamentos duradouros. “Como os homossexuais crescem com muitos estigmas e traumas, 

eles se entregam de uma maneira diferente.” 
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