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Com previsão de realizar três mil atendimentos, 

Unidade Móvel Saúde da Mulher do Sesc é 

inaugurada em Santa Cruz 
A Prefeitura de Santa Cruz e a Federação do Comércio (Fecomércio) realizaram, na noite desta 

quarta-feira (15), o lançamento da Unidade Móvel Saúde da Mulher do Sesc. A previsão é que 

o projeto realize mais de três mil atendimentos durante os 45 dias de sua permanência na 

cidade. 

A solenidade de lançamento contou com a participação de várias autoridades locais e 

apresentação da Filarmônica Mestre João Roberto Paz e União. 

Instalada na Vila de Todos, a unidade móvel oferecerá exames gratuitos de mamografia e 

preventivo, bem como ações de educação em saúde que serão realizadas em escolas e em 

outros ambientes. Os atendimentos já comeram nesta quinta-feira (16). 

Além do trabalho prévio realizado pela secretaria municipal de Saúde, através dos Agentes 

Comunitários de Saúde, de captar mulheres interessadas nos serviços, quem desejar ter 

acesso aos atendimentos oferecidos na unidade móvel pode fazer o agendamento indo ao 

local portando xerox da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do 

SUS. As mamografias são indicadas para mulheres com idade entre 50 a 69 anos e 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/2254-com-previsao-de-realizar-tres-mil-atendimentos-unidade-movel-saude-da-mulher-do-sesc-e-inaugurada-em-santa-cruz
http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/99-saude/2254-com-previsao-de-realizar-tres-mil-atendimentos-unidade-movel-saude-da-mulher-do-sesc-e-inaugurada-em-santa-cruz
http://www.santacruz.rn.gov.br/site/index.php/blog/99-saude/2254-com-previsao-de-realizar-tres-mil-atendimentos-unidade-movel-saude-da-mulher-do-sesc-e-inaugurada-em-santa-cruz
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Sesc oferece curso gratuito para 
gestantes e acompanhantes em 
agosto 
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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  
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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. 

 

 
 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2018/08/curso-gestante.jpg
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Sesc oferece curso gratuito para 

gestantes e acompanhantes em agosto 

 
 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Curso-para-gestantes-2018.2.png
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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 

 

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

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



 

CONTINUAÇÃO 

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. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 16.08.18 

Senac EAD comemora os 10 anos de 

pós-graduação com cinco novos cursos 
Entre os lançamentos, há especializações nas áreas de comunicação, saúde e finanças 

Por Redação 

 

 

Os cursos de especialização se tornaram um importante diferencial no mundo do trabalho. Afinal, 

eles são voltados não apenas para quem quer aprofundar seus conhecimentos, mas principalmente, 

para aqueles que planejam impulsionar suas carreiras e, consequentemente, conquistar melhores 

oportunidades. 

Atento a essa demanda, o Senac EAD lança cinco novos cursos de pós-graduação: Mercados 

Financeiros; Comunicação Empresarial; Governança Tributária; Seguros e Previdência 

Privada; e Saúde do Idoso e Gerontologia. O processo seletivo para essas especializações abrirá 

em outubro, com início das aulas em março de 2019. “São novidades que ampliam nossas áreas de 

atuação e, acima de tudo, vêm ao encontro das demandas do mundo do trabalho, que busca cada 

vez mais por profissionais especialistas”, comenta Zilma Carvalho, coordenadora da pós-

graduação EAD da instituição. 

 

O Senac EAD também passa a investir, neste ano, em “learning analytics”, que se refere ao 

mapeamento, mensuração e análise de processos de aprendizagem, para que alunos e professores 

possam alcançar uma experiência de forma ainda mais personalizada. Além disso, os cursos de 

pós-graduação a distância na área da educação oferecidos pela rede possuem parceria com a 

Universidade de Lisboa. “Os formandos podem obter aproveitamento de estudos em disciplinas 

específicas do mestrado e se inscrever no processo seletivo stricto sensu em educação a distância 

da instituição portuguesa”, ressalta Zilma. 

Diferencial – O processo ensino-aprendizagem conta com a atuação de professores mestres e 

doutores, que acompanham e orientam os estudantes durante toda a disciplina. Cada curso tem um  
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coordenador pedagógico que acompanha a turma nas suas necessidades, presta orientações e 

também atua para facilitar os processos acadêmicos e, principalmente, no acolhimento dos alunos. 

Além do conteúdo base, o estudante conta com outros recursos, como aulas narradas, vídeos, 

material complementar, biblioteca virtual, webconferências, fóruns de discussão e troca de 

experiências. 

 

Tradição no EAD – A origem do ensino a distância no Senac remete ao ano seguinte à sua 

criação, em 1947, por meio de aulas transmitidas pelo rádio. Segundo Zilma Carvalho, 

odesenvolvimento de um produto a distância que se relacionasse com as atuais demandas do 

mundo do trabalho sempre foi uma preocupação da instituição. “Atualmente, a disseminação da 

internet por banda larga e o uso dos smartphones, por exemplo, facilitaram o acesso à informação 

e, consequentemente, mais pessoas estão se beneficiando da EAD”. 

 

Há uma década, o Senac EAD criou seus primeiros cursos de pós-graduação: Mídias 

Interativas e Tecnologias na Aprendizagem, em agosto de 2008. Desde então, já formou 8.500 

alunos. Em 2013, observou-se um grande avanço nos recursos tecnológicos e, com a criação da 

Rede Senac EAD, São Paulo passou a ser a sede para o ensino superior, com polos em todo o 

território nacional. Em 2016, a evolução dos cursos foi reconhecida pelo MEC (Ministério da 

Educação), que avaliou o Centro Universitário Senac com a nota máxima 5 (cinco). 

 

Sobre o Senac EAD – Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi 

pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 

com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio. A 

partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em 

todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-

graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 

300 polos presenciais para avaliações de cursos de pós-graduação e mais de 260 para graduação. 
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Prefeito de Natal recebe 
representantes do Trade e 
determina ações imediatas na orla 

Na pauta do encontro, solicitações por ampliação da fiscalização de comércio 
irregular na orla de Natal, publicidade ilegal, melhorias na iluminação, 
limpeza, entre outros 

 
Assessoria de Imprensa 
Prefeito visitou áreas apontadas como críticas ao lado dos empresários 

 

Redação 

O prefeito Álvaro Dias (MDB) se reuniu com representantes do Trade 
Turístico potiguar, na sede da prefeitura, na manhã da última quarta-feira, 15, 
e determinou uma série de providências para atender aos pedidos feitos pelo 
empresariado. Na pauta do encontro, solicitações por ampliação da 
fiscalização de comércio irregular na orla de Natal, publicidade ilegal, 
melhorias na iluminação, limpeza, entre outros. O próprio prefeito visitou 
áreas apontadas como críticas ao lado dos empresários. 

Considerada como principal atividade econômica da capital, o turismo vem 
recebendo atenção especial da gestão. Os representantes do Trade, liderados 
por George Gosson, presidente da Câmara de Turismo do Rio Grande do 
Norte, apresentaram uma pauta de solicitações com itens de providência 
imediata e outros de estruturação do turismo local. 

Gosson reuniu pedidos como ampliação da limpeza da praia, dos banheiros 
públicos, melhorias na iluminação, fiscalização quanto a presença de 
comerciantes irregulares, publicidade ilegal, sinalização, trânsito, engorda e 
enrocamento da praia, desratização e urbanismo. 
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O prefeito Álvaro Dias, acompanhado dos secretários das pastas de Turismo, 
Obras, Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Mobilidade, determinou, aos 
órgãos, ações imediatas para atendimento aos pleitos que considerou 
urgentes. “O Turismo é motor da nossa cidade, temos que ter atenção total às 
necessidades do setor”, comentou. O gestor municipal determinou que sejam 
reforçadas as ações de fiscalização de irregulares na orla, ampliação da 
fiscalização de trânsito, coibindo estacionamentos irregulares e circulação de 
veículos em áreas não permitidas como o calçadão, em Ponta Negra, por 
exemplo. “Vamos contar com o reforço da Guarda Municipal nessa 
fiscalização”, disse. 

Os trabalhos de limpeza serão ampliados e acelerados nas áreas de orla, desde 
a Redinha até Ponta Negra. “Temos uma Lei que prevê multa ao cidadão que 
coloca entulho. Vamos avaliar a questão da regulamentação o mais rápido 
possível. Não pode continuar como está”, explicou o prefeito. 

Entre os pedidos feitos pelo Trade estão também questões como a retomada 
do debate sobre o uso da área non aedificanti de Ponta Negra, engorda da 
praia e a discussão legislativa em torno das ZETs, ZPA e Plano Diretor. “A 
nossa intenção é contribuir com a gestão municipal e com o turista, que 
sustenta nosso negócio e que é a principal fonte de renda da cidade”, justificou 
George Gosson. Luís Lacerda, presidente em exercício da Fecomércio 
complementou: “Estamos à disposição do segmento e da Prefeitura para 
resolver os gargalos nessa área importantíssima para a cidade”. 

O secretário de governo Kléber Fernandes considerou o encontro importante 
para a resolução dos problemas enumerados pelo Trade. “São pedidos e 
reinvindicações plausíveis e possíveis, mas para isso precisamos criar uma 
força tarefa dos empresários, representantes do segmento e a Prefeitura”, 
analisou. “Vamos ter que ter pulso firme no comando dessas ações. 
Precisamos muito que o prefeito esteja à frente dessa mobilização pela 
modernização da nossa cidade”, acrescentou o vereador Felipe Alves, membro 
da Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal. 

Além das providências imediatas e da visita às áreas, o prefeito Álvaro Dias 
ainda programou reuniões periódicas com os representantes do Trade, como 
forma de avaliar os avanços na área. “Precisamos ter esse contato até para que 
vocês possam ter a noção do nosso trabalho e nos ajudar no que for possível. 
Estamos aguardando a liberação da verba federal para que possamos dar 
continuidade a obra de enrocamento e engorda da praia, o que deve acontecer 
em breve. Não estamos medindo esforços para isso”, disse. 

De acordo com o secretário de Obras, Tomaz Neto os serviços irão se estender 
até a altura do Hotel Ocean Palace. “Nosso projeto vai até aquela área, porque 
temos a limitação de competência em relação a trabalhos na Via Costeira”, 
explicou. 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 17.08.18 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 17.08.18 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 17.08.18 EDITORIA: GERAL 

 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 17.08.18 EDITORIA: GERAL 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 17.08.18 EDITORIA: NEGÓCIOS & 
FINANÇAS 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 17.08.18 EDITORIA: ECONOMIA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 
 
 
 



 

VEÍCULO: DE FATO  DATA: 17.08.18 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 
 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 
 
 



 

VEÍCULO: DE FATO  DATA: 17.08.18 EDITORIA: OPINIÃO 
 

 
 



 

VEÍCULO: DE FATO  DATA: 17.08.18 EDITORIA: ECONOMIA 
 

 


