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VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 14.08.18 

Fecomércio RN apoia campanha “Eu 

decido a segurança do RN” 
Campanha tem como objetivo estimular a população a dar suas impressões a respeito da segurança 

pública 

Por Redação 

 

 

A Associação dos Delegados da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (ADEPOL-RN) realiza uma 

campanha em prol da segurança pública, intitulada “Eu decido a segurança do RN”, que conta 

com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN. 

O objetivo é estimular a população a dar suas impressões a respeito da segurança pública, bem 

como listar suas necessidades, por região, sexo e idade. Um dos trunfos da campanha é oferecer a 

cada cidadão a oportunidade de propor medidas que ele considera prioritárias. 

A pesquisa do “Eu decido a segurança do RN” está disponível no 

link eudecidoasegurancadorn.com.br, e pode ser respondida até o dia 31 de agosto. 

A coleta das informações deve gerar um relatório detalhado sobre o tema, a ser apresentado no dia 

11 de setembro, na Assembleia Legislativa. Além disso, a Adepol encaminhará o relatório aos 

candidatos ao Governo do Estado. 

 
 

http://www.eudecidoasegurancadorn.com.br/
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Fecomércio RN apoia campanha “Eu decido 
a segurança do RN” 
 

 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN apoia e exalta a 
campanha “Eu decido a segurança do RN”, que está sendo realizada pela Associação 
dos Delegados de Polícia Civil do Rio Grande do Norte (Adepol). 
 
O objetivo é estimular a população a dar suas impressões a respeito da segurança 
pública, bem como listar suas necessidades, por região, sexo e idade. Um dos trunfos 
da campanha é oferecer a cada cidadão a oportunidade de propor medidas que ele 
considera prioritárias.  
 
A pesquisa do “Eu decido a segurança do RN” está disponível no link 
eudecidoasegurancadorn.com.br, e pode ser respondida até o dia 31 de agosto. 
 
A coleta das informações deve gerar um relatório detalhado sobre o tema, a ser 
apresentado no dia 11 de setembro, na Assembleia Legislativa. Além disso, a Adepol 
encaminhará o relatório aos candidatos ao Governo do Estado. 
 

https://2.bp.blogspot.com/-F7az3mJZDxw/W3LLD2cm8MI/AAAAAAACATU/rr5occrnzU0KnE8YOnKm8dijYnDS4LNxQCLcBGAs/s1600/sit.png
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Prefeitura de Santa Cruz e Fecomércio-

SESC instalam amanhã (15) unidade 

móvel com exames gratuitos voltados para 

a saúde da mulher 
Fruto da parceria entre a Prefeita de Santa Cruz e o Sistema Fecomércio-SESC, a Unidade 

Móvel Sesc Saúde da Mulher será instalada nesta quarta-feira (15) na capital do Trairi. O 

evento de lançamento do projeto acontece na Vila de Todos, a partir das 19 horas. 

A Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher irá oferecer exames gratuitos de mamografias e 

preventivos do câncer do colo do útero, além de orientações sobre saúde feminina. 

A secretaria municipal de Saúde já começou a captar mulheres interessadas nos serviços, o 

trabalho é realizado pelos Agentes Comunitário de Saúde (ACS) por meio de busca ativa. 

Quem desejar, também poderá procurar a enfermeira da Unidade Básica de Saúde (UBS) do 

seu bairro e manifestar o interesse de fazer um dos exames oferecidos pelo projeto.  As 

mamografias são indicadas para mulheres com idade entre 50 a 69 anos, os preventivos são 

para quem é da faixa etária de 25 aos 64 anos. 

 

http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/99-saude/2248-prefeitura-de-santa-cruz-e-fecomercio-sesc-instalam-amanha-15-unidade-movel-com-exames-gratuitos-voltados-para-a-saude-da-mulher
http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/99-saude/2248-prefeitura-de-santa-cruz-e-fecomercio-sesc-instalam-amanha-15-unidade-movel-com-exames-gratuitos-voltados-para-a-saude-da-mulher
http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/99-saude/2248-prefeitura-de-santa-cruz-e-fecomercio-sesc-instalam-amanha-15-unidade-movel-com-exames-gratuitos-voltados-para-a-saude-da-mulher
http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/99-saude/2248-prefeitura-de-santa-cruz-e-fecomercio-sesc-instalam-amanha-15-unidade-movel-com-exames-gratuitos-voltados-para-a-saude-da-mulher
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Fest Bossa & Jazz traz Monxoró 
Brass para edição de Mossoró em 
setembro 

Outras atrações já foram confirmadas pela organização do Festival, entre 
elas: Roberta Sá com a SESI Big Band, Tributo a Gilberto Gil e mais 

Assessoria de Imprensa 
Festival é totalmente gratuito e ocorre do dia 13 ao dia 15 do próximo mês 

 

Redação 

Mais uma atração divulgada para o Fest Bossa & Jazz 2018, que acontece em 
setembro na cidade de Mossoró-RN. A banda convidada a subir ao palco do 
Festival na Estação das artes Elizeu Ventania, pela primeira vez, é a Monxoró 
Brass. Grupo mossoroense que traz toda a sua essência baseada nos 
instrumentos de metal em um ‘passeio’ musical contagiante por gêneros como 
choro, bossa nova, samba, música nordestina, entre outros. O Festival é 
totalmente gratuito e ocorre do dia 13 ao dia 15 do próximo mês. 

Vinculado a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) através 
do Conservatório de Música D’alva Stella, o grupo Monxoró está na estrada 
desde 2012 e, já esteve em outro momento do Festival animando as famosas 
prévias que antecedem o evento. Em sua formação estão os músicos: Ítalo 
Soares e Anderson Trajano – trompetes; Bruno Farias e Luandrey Célio –  



 

CONTINUAÇÃO 

 

trombones; Alan Rommel – piano; Neuton da Silva – contrabaixo e Lucas 
Freitas – bateria. 

Além desta, outras atrações já foram confirmadas pela organização do 
Festival, entre elas: Roberta Sá com a SESI Big Band, Tributo a Gilberto Gil, 
sob os toques do multi-instrumentista potiguar Sérgio Groove e pelo 
guitarrista Lu D’Sosa e a cantora internacional Taryn Donath. 

A terceira edição do evento 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 SESI-RN. O 
evento 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. 

Prévias, oficinas, workshops, Cine SESC e Jam Sessions 

A primeira Prévia da edição 2018 do Festival já tem data. Está marcada para o 
dia 24 de agosto (sexta-feira), na Cervejaria Bacurim, com a Buffalo Head, 
banda de Mossoró de Blues Rock inspirada em grupos clássicos dos anos 80. 
A entrada é gratuita e em breve será divulgada a data da próxima Prévia. 

O Fest também atua no incentivo, aprimoramento e formação de músicos do 
Estado, além de propagar valores culturais e sociais em diversos âmbitos. Na 
grade de programação deste ano, haverá o Cine SESC, no auditório da Estação 
das Artes, com data e horário a serem definidos. Tem também execução de 
oficinas e workshops gratuitos. Umas das ações confirmadas é a “Oficina 
Musical Infanto-juvenil – A Bossa Nova”, com o ministrante Bruno Hermínio, 
nos dias 13 e 14, das 8h às 10h30 e das 14h às 16h30. A oficina é voltada para 
crianças de escolas públicas e visa apresentar a história da Bossa que completa 
60 anos. Já as Jam Sessions, realizadas ao final dos shows, ocorrem nos dias 
14 e 15 de setembro. 
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Fest Bossa & Jazz 2018 convida Monxoró 

Brass para edição de Mossoró-RN em 

setembro 

 
A BANDA CONVIDADA A SUBIR AO PALCO DO FESTIVAL NA ESTAÇÃO DAS ARTES 

ELIZEU VENTANIA, PELA PRIMEIRA VEZ, É A MONXORÓ BRASS 

 

Mais uma atração divulgada para o Fest Bossa & Jazz 2018, que acontece em 

setembro na cidade de Mossoró-RN. A banda convidada a subir ao palco do Festival 

na Estação das artes Elizeu Ventania, pela primeira vez, é a Monxoró Brass. Grupo 

mossoroense que traz toda a sua essência baseada nos instrumentos de metal em um 

‘passeio’ musical contagiante por gêneros como choro, bossa nova, samba, música 

nordestina, entre outros. O Festival é totalmente gratuito e ocorre do dia 13 ao dia 15 

do próximo mês. 

Vinculado a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) através do 

Conservatório de Música D’alva Stella, o grupo Monxoró está na estrada desde 2012 

e, já esteve em outro momento do Festival animando as famosas prévias que 

antecedem o evento. Em sua formação estão os músicos: Ítalo Soares e Anderson  
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Trajano – trompetes; Bruno Farias e Luandrey Célio – trombones; Alan Rommel – 

piano; Neuton da Silva – contrabaixo e Lucas Freitas – bateria. 

Além desta, outras atrações já foram confirmadas pela organização do Festival, entre 

elas: Roberta Sá com a SESI Big Band, Tributo a Gilberto Gil, sob os toques do 

multi-instrumentista potiguar Sérgio Groove e pelo guitarrista Lu D’Sosa e a cantora 

internacional Taryn Donath. 

A terceira edição do evento 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 SESI-RN. O evento 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. 

Prévias, oficinas, workshops, Cine SESC e Jam Sessions 
A primeira Prévia da edição 2018 do Festival já tem data. Está marcada para o dia 24 

de agosto (sexta-feira), na Cervejaria Bacurim, com a Buffalo Head, banda de 

Mossoró de Blues Rock inspirada em grupos clássicos dos anos 80.  A entrada é 

gratuita e em breve será divulgada a data da próxima Prévia. 

O Fest também atua no incentivo, aprimoramento e formação de músicos do Estado, 

além de propagar valores culturais e sociais em diversos âmbitos. Na grade de 

programação deste ano, haverá o Cine SESC, no auditório da Estação das Artes, com 

data e horário a serem definidos. Tem também execução de oficinas e workshops 

gratuitos. Umas das ações confirmadas é a “Oficina Musical Infanto-juvenil – A 

Bossa Nova”, com o ministrante Bruno Hermínio, nos dias 13 e 14, das 8h às 10h30 e 

das 14h às 16h30. A oficina é voltada para crianças de escolas públicas e visa 

apresentar a história da Bossa que completa 60 anos. Já as Jam Sessions, realizadas ao 

final dos shows, ocorrem nos dias 14 e 15 de setembro. 
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Hotel-Escola Senac Barreira Roxa é 

destaque no Conselho de Turismo do 

Polo Costa das Dunas 
Equipamento turístico tem inauguração marcada ainda para este segundo semestre 

Por Redação 

 

 

O Hotel-Escola Senac Barreira Roxa foi tema de apresentação durante a 76ª reunião 

do Conselho Regional de Turismo do Polo Costa das Dunas, realizada hoje (14), no 

Centro de Convenções de Natal. 

Com inauguração prevista para este segundo semestre, o equipamento turístico 

permitirá que os alunos vivenciem a rotina do trabalho, com clientes e desafios reais, 

dentro de um ambiente monitorado pela equipe do Senac. 

Participaram da reunião o gerente de Alimentos e Bebidas do Hotel, Márcio Basso, e 

o gerente do Centro de Educação Profissional, Reinalvo Orecic. 

Eles falaram sobre o andamento das obras, a nova infraestrutura, capacidade de 

atendimento e impactos positivos para o desenvolvimento do turismo do Rio Grande 

do Norte. 

Após modernização, o Barreira Roxa contará com novos espaços como adega, café, 

salão de jogos e academia de ginástica. Além disso, todas as suítes, a área de lazer, 

restaurante e o centro de eventos estão sendo inteiramente reformados, ganhando  
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novos equipamentos e mobiliário. O hotel contará com 150 leitos e centro de eventos 

para cerca de 300 pessoas. 

Nos últimos três anos, o Senac realizou cerca de 4.500 matrículas no segmento de 

turismo, hospitalidade e lazer estado. Com a inauguração dos novos espaços para o 

Hotel e a Escola Barreira Roxa, a previsão é duplicar a capacidade de atendimento. 

Saiba mais – O Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas é coordenado pela 

Secretaria de Turismo do RN. O fórum foi criado em 1999 para atuar na discussão e 

proposição de medidas de incentivo à atividade no litoral Leste potiguar. É um dos 

cinco fóruns integrados do Turismo no Rio Grande do Norte e o mais importante, pela 

região em que está inserido, de maior predominância da atividade turística. 
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8ª Feira de Livros e Quadrinhos de 
Natal acontecerá na Arena das 
Dunas 

Foto: Reprodução 
  
O jornalista Eduardo Spohr, o maior escritor de literatura fantástica do Brasil e autor da 
trilogia “ Os Filhos de Éden “ , é uma das atrações da  8ª  Feira de Livros e Quadrinhos 
de Natal, que vai acontecer na Arena das Dunas, no período de 31 de agosto a 04 de 
setembro.   
  
A abertura da FLiQ acontece na sexta-feira, dia 31, às 19h, com Fábio Brazza. Na 
ocasião, ele vai lançar seu primeiro livro “ Pensamento Inverso “.Quem também vai 
participar da FLiQ é a jornalista paulista Flávia Gasi. Ela tem mais de 15 anos de 
experiência em comunicação do mercado gamer e de cultura pop, sendo a fundadora do 
grupo de estudos chamando JOI- Jogos Imaginários. 
  
A Feira de Livros e Quadrinhos vai contar ainda com a participação do Cuscuz HQ. No 
sábado, dia 01 de setembro, às 19h, haverá uma apresentação do poeta Antônio 
Francisco com crianças cordelistas. No domingo, a FLiQ terá um concurso de Cosplay. 
Muitos escritores e quadrinistas do RN participarão do evento, como  Glácia Marillac, 
Milena Azevedo, Manoel Cavalcante, Paulo Delage, Gabriel Andrade Júnior, Renata 
Nolasco, Wendell Cavalcanti, Wanderline Freitas, Dorinha Timóteo, entre outros. 
  
Durante cinco dias,  serão desenvolvidas mais de 100 horas de atividades culturais 
gratuitas. São palestras, debates, cordel, oficinas, lançamentos de livros,  
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quadrinhos,  games, robótica, sessões de autógrafos e apresentações artísticas.  As 
atividades são realizadas durante todo o dia, envolvendo um público diverso e 
dinâmico.  
  
A FLiQ se consolida como um dos principais eventos de Quadrinhos do Nordeste, 
atingindo, ao longo de sua realização, uma marca de mais de 15 mil visitantes por 
edição,  entre escolas públicas e privadas, universidades e a sociedade civil.  
  
A 8ª Feira de Livros e Quadrinhos de Natal tem a patrocínio da Arena das Dunas, 
Prefeitura de Natal, através da Lei Djalma Maranhão, Banco do Nordeste-Governo 
Federal, Sistema Fecomércio-Senac, e apoio do Governo do Estado, Secretaria de 
Educação do RN,  Universidade Potiguar, Café Santa Clara e Roboeduc. 
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CRC-RN e instituições parceiras 
realizam Seminários de eSocial e 
EFDreinf 

 
  

O Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RN) realizará nos 

meses de agosto e setembro o Ciclo de Seminários eSocial & 

EFDreinf em cidades pólo do Rio Grande do Norte. A 

finalidade é capacitar e esclarecer sobre o novo sistema de 

informações eSocial e do EFD-Reinf, temos mais comumente 

conhecidos pelos contadores e profissionais da área. 
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O eSocial é um projeto integrante do Sistema de 

Escrituração Pública Digital (SPED), que pretende 

simplificar e unificar a entrega das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais em todo país. 

Estabelecido pelo Governo Federal, o novo sistema de 

informações requer que contadores e gestores tenham 

relacionamento otimizado para troca de informações e 

equalização de dúvidas. 

  

Já o EFD-Reinf é a Escrituração Fiscal Digital das 

Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária 

Substituída, é na verdade um novo módulo recentemente 

lançado no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). 

Foi criado para complementar o eSocial, ou seja, 

disponibiliza mais recursos para aprimorar a utilização do 

eSocial. Mais do que isso, sua criação visa a substituição 

na forma como as informações são transmitidas em algumas 

guias. 

  

Entram nessa prestação de contas também, os valores 

referentes à Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte 

(DIRF). Bem como, o Guia de Recolhimento do FGTS e de 

Informações à Previdência Social (GFIP). O que antes era 

transmitido pelo EFD-Contribuições, como as Informações da 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), 

agora será feito também pelo EFD-Reinf. 

  

Os seminários sobre o temas em todo estado são resultado de 

uma parceria com o Sistema FIERN, Faern, Senar, Fecomércio, 

Fetronor, Caixa, INSS, Receita Federal e Ministério do 

Trabalho. 

  

Os interessados em participar podem se inscrever pelo site 

www.crcrn.org.br/cursos 

  

Confira cada Seminário, data, horário e local: 
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ESOCIAL EM PAU DOS FERROS 

Rodada de palestras do eSocial em Agosto e Setembro 

eSocial em Pau dos Ferros 

Data: 20 de agosto 

Horário: das 08:00 às 12:00 

Local: auditório do SEBRAE 

  

ESOCIAL EM MOSSORÓ 

Rodada de palestras do eSocial em Agosto e Setembro 

eSocial em Mossoró 

Data: 21 de agosto 

Horário: das 14:00 às 18:00 

Local: auditório do SENAI 

  

ESOCIAL EM MACAU 

Rodada de palestras do eSocial em Agosto e Setembro 

eSocial em Macau 

Data: 22 de agosto 

Horário: das 14:00 às 18:00 

Local: escola do SESI 

  

ESOCIAL EM NATAL 

Rodada de palestras do eSocial em Agosto e Setembro 

eSocial em Natal 

Data: 24 de agosto 

Horário: das 08:00 às 12:00 

Local: Auditório Albano Franco da FIERN 

  

ESOCIAL EM CURRAIS NOVOS 

Rodada de palestras do eSocial em Agosto e Setembro 

eSocial em Currais Novos 

Data: 23 de agosto 

Horário: das 14:00 às 18:00 

Local: auditório da Casa do Empresário (onde estão alocados 

o CDL e o Sindicato Varejista patronal) 
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