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Sesc Saúde Mulher estaciona em Santa 

Cruz 
Atendimentos ocorrerão de 16 de agosto até 28 de setembro 

Por Redação 

 

As mulheres de Santa Cruz, cidade distante 122 km de Natal, terão acesso a exames gratuitos. A 

unidade móvel Sesc Saúde Mulher estaciona no município para oferecer mamografias, 

preventivos e orientações, com solenidade de instalação marcada para dia 15/8, às 19h. O projeto 

do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 

Fecomércio, permanecerá até dia 28/9. 

A meta do projeto é realizar 1.920 exames, sendo 960 mamografias e 960 preventivos (também 

conhecidos como Papanicolau), além de 1.050 orientações sobre saúde feminina. Enfermeira, 

educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice compõem a equipe que assistirá às 

mulheres. A estrutura é equipada com consultório ginecológico, sala de mamografia com 

mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa para orientações sobre saúde. 

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio por meio dos agentes de 

saúde, e poderão ser feitos na própria unidade após a solenidade de instalação. Podem fazer o 

exame Papanicolau mulheres com idade entre 25 e 64 anos. Já a mamografia pode ser realizada 

por mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. 
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Os documentos necessários para o agendamento dos serviços são RG, CPF, cartão SUS e 

comprovante de residência. O horário de funcionamento da unidade é 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. 

O próximo destino da Sesc Saúde Mulher será Natal, onde participará da programação do Sesc 

alusiva ao Outubro Rosa a partir de 1º de outubro. A unidade ficará estacionada no Partage Norte 

Shopping. 

Sobre o projeto 
O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, a unidade móvel Sesc Saúde Mulher, à época um 

projeto piloto. Desde então, já foram realizadas mais de 16 mil mamografias e 21 mil preventivos, 

além de 128 mil ações de educação em saúde. 

Das mais de 46 mil mulheres atendidas, foram detectadas alterações em 762 delas a partir dos 

exames ofertados pelo projeto, sendo encaminhadas ao serviço público de saúde para dar 

continuidade ao tratamento. 

Serviço: 
O quê? Sesc Saúde Mulher estaciona em Santa Cruz 

Solenidade de instalação? 15/8, às 19h, Vila de Todos, Santa Cruz, RN 

Permanência? De 16/8 a 28/09 | 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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SESI Big Band e Roberta Sá participam 

do Fest Bossa & Jazz em Mossoró 
Além de shows gratuitos, a programação do festival inclui oficinas e workshops com artistas 

renomados. 

Por Redação 

 

FOTO: REPRODUÇÃO 

 

A segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró, recebe o consagrado Fest Bossa & 

Jazz de 13 a 15 de setembro e já revela a primeira atração confirmada: Roberta Sá, que sobe ao 

palco com a SESI Big Band, na Estação das Artes Elizeu Ventania. Além de shows gratuitos, a 

programação do festival inclui oficinas e workshops com artistas renomados. 

Essa é a segunda vez da cantora potiguar no Fest Bossa & Jazz. A primeira foi em 2015, na Praia 

da Pipa, onde levou uma multidão a cantar em coro o seu repertório com arranjos tocados pela 

SESI Big Band. Roberta lançou em 2004, o primeiro disco “Braseiro”, aclamado pela crítica 

especializada. De lá pra cá já são sete CDs e dois DVDs. A artista ganhou prêmios populares, 

indicações ao Grammy Latino, realizou turnês internacionais e dividiu canções com artistas como 

Ney Matogrosso, Martinho da Vila, Chico Buarque, António Zambujo, Hamilton de Holanda, 

Pedro Luís, Lenine, Moreno Veloso dentre outros nomes fortes do cenário musical brasileiro, 

além de trilhas sonoras em novelas e filmes. 
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Recentemente, Roberta Sá lançou “Afogamento”, composição de Jorge Bastos Moreno e Gilberto 

Gil, com quem faz dueto. E segue turnê desde 2016, com o show “Delírio no Circo”, nome que 

leva o seu último CD e DVD ao vivo, lançado em 2016. 

A terceira edição do festival na cidade é uma realização do Governo do Estado do RN, por meio 

da SETUR e EMPROTUR, com recursos do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial e da 

Juçara Figueiredo Produções. Conta ainda com a parceria da Prefeitura Municipal de Mossoró e 

do SESC-RN. 

O Fest Bossa & Jazz, na “Terra do sol, do sal e do petróleo” fará parte da Festa da Liberdade – 

comemorada em setembro para recordar fatos históricos da cidade, como a libertação dos escravos 

cinco anos antes da Lei Áurea, o primeiro voto feminino da América Latina, o Motim das 

Mulheres e a resistência de Mossoró à invasão do bando de Lampião. 
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DINARTE TORRES, PRÉ-

CANDIDATO A DEPUTADO 

ESTADUAL PARTICIPA DA 

MOSTRA SESC DE ARTE E 

CULTURA 2018 

Dinarte Torres, reconhece a importância da valorização da cultura regional (Foto: 

Divulgação) 

Pré-candidato a deputado estadual Dinarte Torres visita, o lançamento da exposição 

“A Estrada é Longa” do artista potiguar Lucas MDS, na Galeria SESC. 

Em seus quadros, Lucas MDS aborda o regionalismo e a tradição presentes no interior 

do estado. O projeto de incentivo artístico e cultural é uma iniciativa do Serviço 

Social do Comércio do Rio Grande do Norte (SESC/RN), instituição do Sistema 

FECOMÉRCIO. 

http://blogafonte.com.br/wp-content/uploads/2018/08/IMG-20180802-WA0010.jpg
http://blogafonte.com.br/wp-content/uploads/2018/08/IMG-20180802-WA0010.jpg
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A exposição faz parte da programação da Mostra Sesc de Arte e Cultura 2018 que 

acontece de 1º de agosto a 02 de setembro, em Natal, Macaíba, Mossoró, Caicó, São 

Paulo do Potengi e Nova Cruz. 

Dinarte Torres, reconhece a importância da valorização da cultura regional. E tem se 

empenhado para garantir que os artistas não só de Natal mas de todo Estado possam 

ter seus trabalhos reconhecidos. 
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