
 

FECOMÉRCIO 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 15.08.18 

Presidente da Fecomércio prestigia 

Festival de Prêmios de Macaíba 
Palestra foi realizada na Casa do Empresário da cidade na noite de ontem (14) e marcou o 

lançamento da Promoção " Festival de Prêmios" 

Por Redação 

 

 

O presidente em exercício da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, prestigiou na noite da terça-feira 

(14), a palestra sobre Gestão de Pessoas, oferecida pelo Sindcomércio Macaíba e a CDL local, que 

foi realizada na Casa do Empresário da cidade e marcou o lançamento da Promoção “Festival de 

Prêmios” que a entidade realizará no período de final de ano, com vistas a estimular o 

aquecimento das vendas. 

 

Com a palestra “O momento é agora!”, o gerente de Planejamento e Gestão do Senac, Alex 

Corsino, conclamou os empresários de Macaíba a trabalharem e investirem no seu comércio, 

mesmo com as dificuldades econômicas. Ele ainda reforçou a importância da participação das 

empresas no Festival de Prêmios, que tem como foco convocar o consumidor a comprar nas lojas 

do município. 

 

Na ocasião, Luiz Lacerda comentou com os empresários presentes sobre a reunião na 

Superintendência do Banco do Brasil, no último dia 6, quando pediu agilidade na retomada do 

funcionamento da agência do banco no município. A agência foi desativada no dia 12 de julho, 

após ser alvo de bandidos que explodiram os caixas eletrônicos e danificaram a estrutura da 

unidade. 

 

O gerente da agência de Macaíba, representando a Superintendência, afirmou que a instituição 

está trabalhando na reabertura da agência o mais rápido possível, já que o seu não funcionamento 

afeta profundamente a economia local. 



 

VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 15.08.18 

Presidente da Fecomércio prestigia 
lançamento do Festival de Prêmios 
de Macaíba 

 

Foto: Divulgação 
 
O presidente em exercício da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, prestigiou na noite da terça-
feira (14), a palestra sobre Gestão de Pessoas, oferecida pelo Sindcomércio Macaíba e 
a CDL local, que foi realizada na Casa do Empresário da cidade e marcou o lançamento 
da Promoção " Festival de Prêmios" que a entidade realizará no período de final de ano, 
com vistas a estimular o aquecimento das vendas. 
  
Com a palestra “O momento é agora!”, o gerente de Planejamento e Gestão do Senac, 
Alex Corsino, conclamou os empresários de Macaíba a trabalharem e investirem no seu 
comércio, mesmo com as dificuldades econômicas. Ele ainda reforçou a importância da 
participação das empresas no Festival de Prêmios, que tem como foco convocar o 
consumidor a comprar nas lojas do município. 
  
Na ocasião, Luiz Lacerda comentou com os empresários presentes sobre a reunião na 
Superintendência do Banco do Brasil, no último dia 6, quando pediu agilidade na 
retomada do funcionamento da agência do banco no município. A agência foi desativada 
no dia 12 de julho, após ser alvo de bandidos que explodiram os caixas eletrônicos e 
danificaram a estrutura da unidade.  
  
O gerente da agência de Macaíba, representando a Superintendência, afirmou que a 
instituição está trabalhando na reabertura da agência o mais rápido possível, já que o 
seu não funcionamento afeta profundamente a economia local. 



 

SESC 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 15.08.18 

Sesc Saúde Mulher estaciona hoje em 

Santa Cruz 
Exames gratuitos e orientações em saúde feminina estarão disponíveis na unidade móvel até 28 de 

setembro. 

Por Redação 

 

 

A partir desta quinta-feira, 16 de agosto, até dia 28 de setembro, as mulheres de Santa Cruz, 

cidade distante 122 km de Natal, terão acesso a exames gratuitos. A unidade móvel Sesc Saúde 

Mulher estaciona no 5º município só este ano para oferecer mamografias, preventivos e 

orientações, com solenidade de instalação marcada para quarta-feira (15/8), às 19h. O projeto é do 

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

Fecomércio. 

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. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

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 17.371 mamografias e 22.275 preventivos, além 

de 136.370 ações de educação em saúde. 

Das mais de 45 mil mulheres atendidas pela unidade em 25 municípios potiguares durante 32 

vezes em que estacionou, foram detectadas alterações em 779 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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Sesc Saúde Mulher estaciona hoje em Santa 
Cruz 
 

 

 
A partir desta quinta-feira, 16 de agosto, até dia 28 de setembro, as mulheres de Santa 
Cruz, cidade distante 122 km de Natal, terão acesso a exames gratuitos. A unidade 
móvel Sesc Saúde Mulher estaciona no 5º município só este ano para oferecer 
mamografias, preventivos e orientações, com solenidade de instalação marcada para 
quarta-feira (15/8), às 19h. O projeto é do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 
Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 
 
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. 

 
 

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/sesc-saude-mulher-estaciona-hoje-em-santa-cruz/attachment/unnamed-25/
http://www.robsonpiresxerife.com/notas/sesc-saude-mulher-estaciona-hoje-em-santa-cruz/attachment/unnamed-25/
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Sesc Saúde Mulher estaciona hoje em Santa 
Cruz 

 

A partir desta quinta-feira, 16 de agosto, até dia 28 de setembro, as mulheres de Santa 

Cruz, cidade distante 122 km de Natal, terão acesso a exames gratuitos. A unidade 

móvel Sesc Saúde Mulher estaciona no 5º município só este ano para oferecer 

mamografias, preventivos e orientações, com solenidade de instalação marcada para 

quarta-feira (15/8), às 19h. O projeto é do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 

Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 

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. 
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Sesc oferece curso gratuito para 
gestantes e acompanhantes em agosto 

 

Primeiro banho do bebê, amamentação, primeiros dentes e outros temas podem 

parecer complexos, especialmente para papais e mamães de primeira viagem. Por 

isso, para preparar gestantes e acompanhantes, o Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, oferecerá novamente 

cursos em Natal e Caicó. Para participar, basta doar uma lata ou pacote de leite em pó. 

As inscrições podem ser feitas até as datas de início (20/8 em Natal e 21/8 em Caicó) 

ou enquanto houver vaga nas centrais de relacionamento das unidades Sesc Cidade 

Alta, em Natal, e Sesc Seridó. 

Os leites arrecadados serão destinados a instituições filantrópicas cadastradas no 

Mesa Brasil, programa do Sesc de combate à fome e ao desperdício de alimentos. A 

programação do curso inclui temas como aspectos emocionais da gestação, pré-natal, 

tipos de parto e anestesias obstétricas, cuidados com o recém-nascido, odontologia na 

gestação e do bebê, aspectos nutricionais, aleitamento materno e práticas 

fisioterápicas para gestante e bebê. 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ  DATA: 16.08.18 
 

Sesc oferece curso gratuito para 

gestantes e acompanhantes em 

agosto 
 
 

 
Primeiro banho do bebê, amamentação, primeiros dentes e outros temas 
podem parecer complexos, especialmente para papais e mamães de primeira 
viagem. Por isso, para preparar gestantes e acompanhantes, o Serviço Social 
do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 
Fecomércio, oferecerá novamente cursos em Natal e Caicó. Para participar, 
basta doar uma lata ou pacote de leite em pó. 
As inscrições podem ser feitas até as datas de início (20/8 em Natal e 21/8 
em Caicó) ou enquanto houver vaga nas centrais de relacionamento das 
unidades Sesc Cidade Alta, em Natal, e Sesc Seridó. 

Os leites arrecadados serão destinados a instituições filantrópicas 
cadastradas no Mesa Brasil, programa do Sesc de combate à fome e ao 
desperdício de alimentos. A programação do curso inclui temas como 
aspectos emocionais da gestação, pré-natal, tipos de parto e anestesias 
obstétricas, cuidados com o recém-nascido, odontologia na gestação e do 
bebê, aspectos nutricionais, aleitamento materno e práticas fisioterápicas 
para gestante e bebê. 

 
 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/08/sesc.png
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Sesc oferece curso gratuito para gestantes e acompanhantes 

em agosto 

Primeiro banho do bebê, amamentação, primeiros dentes e outros temas podem 

parecer complexos, especialmente para papais e mamães de primeira viagem. Por 

isso, para preparar gestantes e acompanhantes, o Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, oferecerá novamente 

cursos em Natal e Caicó. Para participar, basta doar uma lata ou pacote de leite em pó. 

As inscrições podem ser feitas até as datas de início (20/8 em Natal e 21/8 em Caicó) 

ou enquanto houver vaga nas centrais de relacionamento das unidades Sesc Cidade 

Alta, em Natal, e Sesc Seridó. 

Os leites arrecadados serão destinados a instituições filantrópicas cadastradas no 

Mesa Brasil, programa do Sesc de combate à fome e ao desperdício de alimentos. A 

programação do curso inclui temas como aspectos emocionais da gestação, pré-natal, 

tipos de parto e anestesias obstétricas, cuidados com o recém-nascido, odontologia na 

gestação e do bebê, aspectos nutricionais, aleitamento materno e práticas 

fisioterápicas para gestante e bebê. 

As palestras serão ministradas por profissionais da área, incluindo médico obstetra, 

enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta e nutricionista. O curso para gestantes 

acontece em um mês pertinente: agosto é o mês escolhido para incentivar o 

aleitamento materno, sendo chamado de Agosto Dourado. A campanha, encabeçada 

pelo Ministério da Saúde, é apoiada pelos regionais do Sesc de todo o Brasil. 

 

Serviço: 

O quê? Sesc oferece curso gratuito para gestantes e acompanhantes em agosto 

Inscrições? Mediante doação de um (1) leite em pó entregue no 1º dia de curso 

NATAL: Central de Relacionamento Sesc Cidade Alta | (84) 3133-0360 | Até dia 20/8 

ou enquanto houver vaga 

CAICÓ: Central de Relacionamento Seridó | (84) 3316-3665 | até dia 21/8 ou 

enquanto houver vaga 

Realização dos cursos?  

NATAL: 20, 21, e 22 de agosto | 19h | Sesc Cidade Alta 

CAICÓ: 21, 22, e 23 de agosto | 19h | Sesc Seridó 
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Sesc oferece curso gratuito para gestantes 

e acompanhantes em agosto 

 
BANHO DO BEBÊ, AMAMENTAÇÃO E OUTROS TEMAS SERÃO ABORDADOS NOS CURSOS 
EM NATAL E CAICÓ. VAGAS LIMITADAS 

 

Primeiro banho do bebê, amamentação, primeiros dentes e outros temas podem 

parecer complexos, especialmente para papais e mamães de primeira viagem. Por 

isso, para preparar gestantes e acompanhantes, o Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, oferecerá novamente 

cursos em Natal e Caicó. Para participar, basta doar uma lata ou pacote de leite em pó. 

As inscrições podem ser feitas até as datas de início (20/8 em Natal e 21/8 em Caicó) 

ou enquanto houver vaga nas centrais de relacionamento das unidades Sesc Cidade 

Alta, em Natal, e Sesc Seridó. 

Os leites arrecadados serão destinados a instituições filantrópicas cadastradas no 

Mesa Brasil, programa do Sesc de combate à fome e ao desperdício de alimentos. A 

programação do curso inclui temas como aspectos emocionais da gestação, pré-natal, 

tipos de parto e anestesias obstétricas, cuidados com o recém-nascido, odontologia na 

gestação e do bebê, aspectos nutricionais, aleitamento materno e práticas 

fisioterápicas para gestante e bebê. 



 

CONTINUAÇÃO 

As palestras serão ministradas por profissionais da área, incluindo médico obstetra, 

enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta e nutricionista. O curso para gestantes 

acontece em um mês pertinente: agosto é o mês escolhido para incentivar o 

aleitamento materno, sendo chamado de Agosto Dourado. A campanha, encabeçada 

pelo Ministério da Saúde, é apoiada pelos regionais do Sesc de todo o Brasil. 

Serviço: 

O quê? Sesc oferece curso gratuito para gestantes e acompanhantes em agosto 

Inscrições? Mediante doação de um (1) leite em pó entregue no 1º dia de curso 

NATAL: Central de Relacionamento Sesc Cidade Alta | (84) 3133-0360 | Até dia 

20/8 ou enquanto houver vaga 

CAICÓ: Central de Relacionamento Seridó | (84) 3316-3665 | até dia 21/8 ou 

enquanto houver vaga 

Realização dos cursos?  
NATAL: 20, 21, e 22 de agosto | 19h | Sesc Cidade Alta 

CAICÓ: 21, 22, e 23 de agosto | 19h | Sesc Seridó 
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SESC OFERECE CURSO GRATUITO PARA 

GESTANTES E ACOMPANHANTES EM AGOSTO 

 

Primeiro banho do bebê, amamentação, primeiros dentes e outros temas 

podem parecer complexos, especialmente para papais e mamães de primeira 

viagem. Por isso, para preparar gestantes e acompanhantes, o Serviço Social 

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

Fecomércio, oferecerá novamente cursos em Natal e Caicó. 

Para participar, basta doar uma lata ou pacote de leite em pó. As inscrições 

podem ser feitas até as datas de início (20/8 em Natal e 21/8 em Caicó) ou 

enquanto houver vaga nas centrais de relacionamento das unidades Sesc 

Cidade Alta, em Natal, e Sesc Seridó. 

Os leites arrecadados serão destinados a instituições filantrópicas 

cadastradas no Mesa Brasil, programa do Sesc de combate à fome e ao 

desperdício de alimentos. A programação do curso inclui temas como 

aspectos emocionais da gestação, pré-natal, tipos de parto e anestesias 

obstétricas, cuidados com o recém-nascido, odontologia na gestação e do 



 

CONTINUAÇÃO  

bebê, aspectos nutricionais, aleitamento materno e práticas fisioterápicas 

para gestante e bebê. As palestras serão ministradas por profissionais da 

área, incluindo médico obstetra, enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta e 

nutricionista. 

O curso para gestantes acontece em um mês pertinente: agosto é o mês 

escolhido para incentivar o aleitamento materno, sendo chamado de Agosto 

Dourado. A campanha, encabeçada pelo Ministério da Saúde, é apoiada 

pelos regionais do Sesc de todo o Brasil. Mais informações: (84) 3133-0360 – 

Natal | (84) 3316-3665 – Caicó. 
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Sesc oferece curso gratuito para 
gestantes e acompanhantes em 
agosto 

 
Primeiro banho do bebê, amamentação, primeiros dentes e outros temas 
podem parecer complexos, especialmente para papais e mamães de primeira 
viagem. Por isso, para preparar gestantes e acompanhantes, o Serviço Social 
do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 
Fecomércio, oferecerá novamente cursos em Natal e Caicó. Para participar, 
basta doar uma lata ou pacote de leite em pó. As inscrições podem ser feitas 
até as datas de início (20/8 em Natal e 21/8 em Caicó) ou enquanto houver 
vaga nas centrais de relacionamento das unidades Sesc Cidade Alta, em 
Natal, e Sesc Seridó. 

Os leites arrecadados serão destinados a instituições filantrópicas 
cadastradas no Mesa Brasil, programa do Sesc de combate à fome e ao 
desperdício de alimentos. A programação do curso inclui temas como 
aspectos emocionais da gestação, pré-natal, tipos de parto e anestesias 
obstétricas, cuidados com o recém-nascido, odontologia na gestação e do 
bebê, aspectos nutricionais, aleitamento materno e práticas fisioterápicas 
para gestante e bebê. 



 

CONTINUAÇÃO 

As palestras serão ministradas por profissionais da área, incluindo médico 
obstetra, enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta e nutricionista. O curso para 
gestantes acontece em um mês pertinente: agosto é o mês escolhido para 
incentivar o aleitamento materno, sendo chamado de Agosto Dourado. A 
campanha, encabeçada pelo Ministério da Saúde, é apoiada pelos regionais 
do Sesc de todo o Brasil. 

Serviço: 
O quê? Sesc oferece curso gratuito para gestantes e acompanhantes em 
agosto 
Inscrições? Mediante doação de um (1) leite em pó entregue no 1º dia de 
curso 
NATAL: Central de Relacionamento Sesc Cidade Alta | (84) 3133-0360 | Até 
dia 20/8 ou enquanto houver vaga 
CAICÓ: Central de Relacionamento Seridó | (84) 3316-3665 | até dia 21/8 ou 
enquanto houver vaga 
Realização dos cursos?  
NATAL: 20, 21, e 22 de agosto | 19h | Sesc Cidade Alta 
CAICÓ: 21, 22, e 23 de agosto | 19h | Sesc Seridó 
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Notícias da Tarde 

Sesc oferece curso gratuito para gestantes e acompanhantes em agosto 

https://bit.ly/2MqZs6C 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUBSTANTIVO PLURAL  DATA: 16.08.18 
 

MONXORÓ BRASS É MAIS UMA ATRAÇÃO 

DO FEST BOSSA & JAZZ 2018 

 
 

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 Bossa & Jazz 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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