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Partage Norte Shopping inaugura unidade 
móvel Sesc Saúde Mulher 

 

Dando continuidade ao calendário de ações na campanha “Outubro 
Rosa” contra o câncer de mama, o Partage Norte Shopping inaugura 
a unidade móvel Sesc Saúde Mulher na capital, nesta terça -feira 
(09), às 10h, no estacionamento do empreendimento.  

Estarão presentes, na cerimônia, o diretor regional do Sesc RN, 
Fernando Virgílio, e o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, além do superintendente do Partage Norte 
Shopping, Fábio Maria. 
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Dentro da programação, será realizada uma intervenção artística 
com as senhoras do Grupo Despertar, em conjunto com um 
depoimento de uma paciente em tratamento e colaboradora do 
Sesc, Celúzia Medeiros. Na ocasião, uma participante terá o seu 
cabelo cortado para doação. 

A unidade móvel está instalada no estacionamento do Partage Norte 
Shopping, com funcionamento das 9h às 18h, diariamente, equipada 
com consultório ginecológico, sala de mamografia com mamógrafo 
digital, banheiro, sala de atendimento e área externa para 
orientações sobre saúde. A previsão é de que sejam realizados 672 
exames preventivos e 672 mamografias, além de ações educativas 
por todo o Estado. 

Reunindo mulheres que venceram o câncer de mama, no dia 20 de 
outubro, às 17h, acontece o desfile “Um Toque Pela Autoestima”, na 
Praça de Alimentação do Partage, contando um pouco da história 
de superação delas para os presentes.  

Além disso, como forma de ajudar a melhorar a autoestima das 
mulheres que estão em tratamento, o empreendimento conta com 
um espaço para doação de cabelos, em parceria com o Senac, 
funcionando até 16 de outubro, das 10h às 17h, no 2º piso do 
empreendimento, vizinho à Del Rayssa. 

Durante todo o mês, o empreendimento estará com a sua fachada 
iluminada na cor rosa. Nas redes sociais, o público poderá conferir 
dicas e vídeos especiais no IGTV do PNSN, para alertar, 
conscientizar e apoiar esta luta.  

Serviço:  
Outubro Rosa – Inauguração 
Data: 09 de Outubro de 2018; 
Horário: 10h; 
Local: Estacionamento do Partage Norte Shopping;  
Endereço: Avenida Doutor João Medeiros Filho, 2395 – Potengi; 
Telefone: (84) 3674-8200 | 98189.8899 (WhatsApp) 
Redes Sociais: @partagenatal 
Site: www.partagenatal.com.br 

 
 

http://www.partagenatal.com.br/
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PARTAGE NORTE SHOPPING INAUGURA 

UNIDADE MÓVEL SESC SAÚDE MULHER 
 

 

Dando continuidade ao calendário de ações na campanha “Outubro Rosa” contra o 

câncer de mama, o Partage Norte Shopping inaugura a unidade móvel Sesc Saúde 

Mulher na capital, nesta terça-feira (09), às 10h, no estacionamento do 

empreendimento. 

https://1.bp.blogspot.com/-H84SJ_Vmoqg/W7vXiRXqgMI/AAAAAAAA-RE/hW44CCdO0lEfWmh2wyS_zM4LZ6cn2mMFwCLcBGAs/s1600/Outubro%2BRosa%2BPNSN.png
https://1.bp.blogspot.com/-H84SJ_Vmoqg/W7vXiRXqgMI/AAAAAAAA-RE/hW44CCdO0lEfWmh2wyS_zM4LZ6cn2mMFwCLcBGAs/s1600/Outubro%2BRosa%2BPNSN.png
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Estarão presentes, na cerimônia, o diretor regional do Sesc RN, Fernando Virgílio, e 

o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, além do superintendente 

do Partage Norte Shopping, Fábio Maria. 

 

Dentro da programação, será realizada uma intervenção artística com as senhoras 

do Grupo Despertar, em conjunto com um depoimento de uma paciente em 

tratamento e colaboradora do Sesc, Celúzia Medeiros. Na ocasião, uma participante 

terá o seu cabelo cortado para doação. 

 

A unidade móvel está instalada no estacionamento do Partage Norte Shopping, com 

funcionamento das 9h às 18h, diariamente, equipada com consultório ginecológico, 

sala de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área 

externa para orientações sobre saúde. A previsão é de que sejam realizados 672 

exames preventivos e 672 mamografias, além de ações educativas por todo o 

Estado. 

 

Reunindo mulheres que venceram o câncer de mama, no dia 20 de outubro, às 17h, 

acontece o desfile “Um Toque Pela Autoestima”, na Praça de Alimentação do 

Partage, contando um pouco da história de superação delas para os presentes. 

 

Além disso, como forma de ajudar a melhorar a autoestima das mulheres que estão 

em tratamento, o empreendimento conta com um espaço para doação de cabelos, 

em parceria com o Senac, funcionando até 16 de outubro, das 10h às 17h, no 2º 

piso do empreendimento, vizinho à Del Rayssa. 

 

Durante todo o mês, o empreendimento estará com a sua fachada iluminada na cor 

rosa. Nas redes sociais, o público poderá conferir dicas e vídeos especiais no IGTV 

do PNSN, para alertar, conscientizar e apoiar esta luta. 

 
Serviço: 
Outubro Rosa - Inauguração 
Data: 09 de Outubro de 2018; 
Horário: 10h; 
Local: Estacionamento do Partage Norte Shopping; 
Endereço: Avenida Doutor João Medeiros Filho, 2395 – Potengi; 
Telefone: (84) 3674-8200 | 98189.8899 (WhatsApp) 
Redes Sociais: @partagenatal 
Site: www.partagenatal.com.br 

http://www.partagenatal.com.br/
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Sesc lança Campanha do Outubro 
Rosa amanhã na Zona Norte de 
Natal 

Em Natal, o lançamento acontece nesta terça no Partage Norte Shopping, um 
dos parceiros da ação; haverá cortes de cabelo ao vivo para confecção de 
perucas 

Assessoria de Imprensa 
Campanha na capital potiguar começou em setembro 

 

Redação 

Nesta terça-feira, 9, a partir das 10h, no Partage Norte Shopping, o Serviço 
Social do Comércio, instituição do Sistema Fecomércio, lança oficialmente a 
campanha do Outubro Rosa. A programação contemplará o depoimento de 
uma paciente em tratamento quimioterápico e doação de cabelo ao vivo para a 
confecção de perucas destinadas às mulheres em tratamento quimioterápico. 
Os cortes gratuitos serão feitos em parceria com o Senac RN no Partage 
Shopping de Natal e Mossoró. 

Outro destaque da programação serão os desfiles “Um toque pela autoestima”, 
com mulheres que superaram ou estão enfrentando o câncer de mama. Os 
desfiles acontecerão em Natal (20/10), Mossoró (14/10) e Caicó (19/10). O 
objetivo é valorizar a beleza e estimular a autoestima das mulheres que 
passaram ou ainda passam pelo tratamento. 

As ações do mês também contemplam oficinas, caminhadas de prevenção ao 
câncer de mama em Natal, São Paulo do Potengi, Macaíba e Nova Cruz. 
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A campanha na capital potiguar começou em setembro, com os agendamentos 
gratuitos para mamografias e preventivos na unidade móvel Sesc Saúde 
Mulher, que está estacionada no Partage Norte Shopping. 

Outubro Rosa 

Simbolizado pelo laço rosa, o Outubro Rosa é um movimento popular 
realizado mundialmente, criado nos Estados Unidos em 1997, para a 
conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama. Iluminar 
monumentos, prédios públicos, pontes e teatros com essa cor também faz 
parte do movimento. O Sesc RN apoia a campanha desde 2009, com 
campanhas educativas e ações de conscientização sobre o tema. 

Serviço: 
O quê? Lançamento da campanha do Outubro Rosa Sesc 
Quando? 9 de outubro (terça-feira) | 10h 
Onde? Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher (estacionamento do Partage Norte 
Shopping) 
Cortes e doação de cabelos? 2º piso do Partage Norte Shopping (Natal) e no 
Partage Mossoró 
Programação completa? www.sescrn.com.br 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
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Natal sedia evento voltado para a 
inovação tecnológica nos pequenos 
negócios 

Expectativa dos organizadores é que o evento, que vai reunir tecnologia, 
inovação, empreendedorismo e negócios digitais, entre para o rol dos 
maiores do Brasil 

Sebrae 
Empresário Fábio Duarte, do Fitdance 

 

Redação 

Natal será sede da 1ª edição do Nordeste Digital Expo nos próximos dias 22 e 
23, no Centro de Convenções de Natal. A expectativa dos organizadores é que 
o evento, que vai reunir tecnologia, inovação, empreendedorismo e negócios 
digitais, entre para o rol dos maiores do Brasil atraindo um público de 1.000 
participantes. Nos dois dias a programação será das 16h às 21h, totalizando 10 
horas de repasse de conhecimentos e troca de informações. A realização é do 
Sebrae-RN e Senac-RN. O evento também faz parte da programação que 
marca as comemorações pelos 45 anos do Sebrae no Rio Grande do Norte. 

O objetivo é apresentar ferramentas e profissionais com expertise em soluções 
digitais para as micro e pequenas empresas potiguares. As inscrições  
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promocionais do primeiro lote já estão abertas e o investimento é de R$ 120 
para os dois dias. Os interessados devem se inscrever no 
site www.nordesteexpo.com.br ou através do Call Center 0800 570 0800. 

O evento contará com personalidades do cenário nacional reconhecidas por 
suas trajetórias de sucesso no processo transformação de digital. Estão 
programadas quatro palestras magnas, sendo duas ministradas a cada noite. 
Palestrantes como o jornalista e professor do Instituto Brasileiro de Mercado e 
Capitais, Marcelo Tas e os empresários Fábio Duarte (FitDance), Robinson 
Shiba (China in Box) e Tallis Gomes (Easy Táxi) fazem parte da lista de 
renome nacional. 

“O mundo inteiro está passando pela transformação digital e nós não 
poderíamos ficar de fora dessa nova ordem mundial, que eu considero 
irreversível. O Sebrae tem um papel transformador no ecossistema dos 
pequenos negócios e tem o dever de contribuir com os empresários de 
pequenas empresas para que eles se conectem através das tecnologias 
disponíveis”, afirma o diretor superintendente do Sebrae no Rio Grande do 
Norte, José Ferreira de Melo Neto. 

Comportamento, Negócios, Marketing, Gestão e Economia são alguns dos 
temas que serão abordados com interação da plateia. Sob o tema central 
‘Sebrae na transformação digital’, o Nordeste Digital Expo vai reunir 
empresários, empreendedores e profissionais de todos os segmentos do 
comércio, da indústria, dos serviços e do agronegócio. Ao todo serão 
realizadas 30 palestras, que acontecerão simultaneamente em cinco palcos 
temáticos. Em um formato inédito em Natal, cada participante receberá um 
rádio com um fone de ouvido para sintonizar o palco que deseja ouvir a 
palestra. 

Paralelamente à programação de palestras ocorrerá uma Feira de Negócios, na 
qual algumas empresas vão expor produtos e serviços relacionados à 
tecnologia e inovação. Os empreendedores interessados em apresentar 
soluções tecnológicas para as pequenas e microempresas devem entrar em 
contato com o Sebrae-RN, através do e-mail eventos@rn.sebrae.com.br 
visando receber informações e orientações sobre como participar como 
expositor da feira. 

 
 

http://www.nordesteexpo.com.br/
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