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Diretoria do Sincofarn faz entrega de 
brinquedos no Hospital Infantil Varela 
Santiago 

 
A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêutico do 
Estado (Sincofarn), Diva Dutra; e o vice-presidente da entidade, Vicente Avelino, 
realizaram, na manhã desta segunda-feira, 15, a entrega de brinquedos para as 
crianças do Hospital Infantil Varela Santiago. Este é o quarto ano seguido que a 
entidade promove a doação. 
 
Inicialmente, o Sincofarn sugeriu a criação de um setor no hospital infantil que 
trabalhasse com a questão educativa, para impedir que as crianças fiquem atrasadas 
na escola por passar muito tempo internadas. Diante da grande necessidade e como 
forma de estimular, o sindicato passou a realizar doações periódicas de fraldas, leite, 
material escolar e brinquedos.  
 
“Essas ações interferem diretamente na melhora das crianças, pois elas recebem 
amor, atenção, e apoio das pessoas ao redor. Como sou professora, senti a  
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necessidade de criar um projeto que beneficie essas crianças, primeiro com questões 
educativas, e agora com as doações” comenta Diva Dutra. 
 
O Hospital Infantil Varela Santiago está com novos projetos para melhorar sua 
estrutura nos próximos anos. De acordo com o superintendente da instituição, o 
médico Paulo Trindade Xavier, serão criados dois novos núcleos: o de obesidade 
infantil e o de diagnóstico de imagem. Além disso, a UTI pediátrica será reformada, 
passando a contar com 20 leitos, o dobro da quantidade atual. 
 
O Hospital Infantil Varela Santiago tem 110 leitos para atender crianças de 0 a 15 
anos. São 14 mil procedimentos ao mês e, em média, 500 atendimentos por dia. 
 
Fecomércio RN 
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Sesc realiza programação em alusão ao 

Dia Mundial da Alimentação 

Data foi criada para que a população pudesse refletir acerca de temas como fome, 

segurança alimentar e alimentação saudável. 

Por Redação 

 
No dia 16 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Alimentação. A data foi criada 

para que a população pudesse refletir acerca de temas como fome, segurança 

alimentar e alimentação saudável. Nesse dia traremos uma programação que será 

realizada simultaneamente nas unidades. A programação completa pode ser conferida 

abaixo: 

SESC CIDADE ALTA (lanchonete) 

– Feirinha orgânica – 10h às 14h 

– Oficina de suco saudável – 12h às 13h 

SESC POTILÂNDIA 
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– Exposição do Banner 10 passos da alimentação; 
– Dicas de como montar hortas em pequenos ambientes. 

SESC ZONA NORTE 

– Exposição do Banner 10 passos da alimentação. 

SESC MOSSORÓ – 11h às 13h30  

– Montagem da pirâmide alimentar e orientação sobre alimentação saudável 
voltados ao câncer de mama(referência ao outubro rosa); 

– Cardápio diferenciado com maior aproveitamento de alimentos.  

Mesa Brasil em Mossoró – 8h 

Local: Cinema da unidade Sesc Mossoró 

– Recepção as instituições beneficiadas pelo programa Mesa Brasil; 
– Abertura: Apresentação cultural do coral do TSI e da Escola Sesc. 

Palestras: 

– Fome: Uma realidade social para além da barriga(assistente social do 
programa Ferdinanda Fernandes), seguida de uma roda de debate; 
– Economia solidária e feiras agroecológicas – proferida por palestrante 
convidado; 
– Consumo consciente dos alimentos(estilo de vida mais saudável) – 
Nutricionista convidada. 

Oficina de aproveitamento de alimentos – Nutricionista Talita Monteiro; 
Verificação do IMC, pressão arterial e testes de glicemia; 
Apresentação da associação de apoio ao portador de câncer de Mossoró e 
região – AAPCMR na atuação do outubro rosa; 
Ginástica laboral com a equipe do DFE do Sesc Mossoró. 

SESC CAICÓ  

– Mural referenciando o quantitativo de sal, açúcar e gordura nos lanches das 
crianças, como forma de conscientizar as crianças e seus pais. 

Oficinas: 

– Conhecendo as frutas; 
– Como montar um prato saudável. 
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“Mercado das Pulgas de Natal” volta no 

próximo sábado 

Evento será das 15h às 21h, na Praça Cívica 

Por Redação 

16 de outubro de 2018 | 06:42 

 
O “Mercado das Pulgas de Natal” está de volta a partir deste mês, com programação 

imperdível para toda família. O evento, que foi sucesso no ano passado no Arena das 

Dunas, agora é a na Praça Cívica, em Petrópolis. O projeto ocorre no próximo sábado 

(20), das 15h às 21h, com entrada gratuita. 

Na programação, para o primeiro encontro, teremos a partir das 16h, Tarde Fit, com 

atividades para praticar coordenação, equilíbrio, força, flexibilidade, capacidade 

cardiorrespiratória e percepção. Tudo isso, em forma de exercício. Já às 17h, a Cia 

Era Uma Vez leva o Show do Mickey e Amigos para animar a criançada. E, a partir 

das 19h, a Banda Café homenageia os Beatles, com repertório voltado à banda. 

O espaço disponibiliza também de praça de alimentação para o visitante tomar café e 

lanchar. Além disso, os expositores estarão cheios de histórias para contar, e você 

pode adquirir peças que só encontrarão no Mercado das Pulgas, através da feira de 

antiguidades e artesanato. 
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Exposição de carros, área para prática, parquinho e aluguel de patins fazem parte da 

feira e, quem quiser, pode levar bicicleta para o Mercado. Para o próximo sábado, o 

Sesc estará como parceiro neste primeiro evento, levando a BlibioSesc – biblioteca 

volante com cerca de três mil obras. 

Para a sua concretização, o Mercado das Pulgas de Natal conta com o patrocínio da 

Prefeitura do Natal, através da Lei Djalma Maranhão, da Unimed Natal, Uniodonto 

Rio Grande do Norte, Espacial Auto Peças. Apoio: InterTv; e realização da Natal 

Cultural. 

Mercado das Pulgas de Natal 

O “Mercado das Pulgas de Natal” é uma feira de antiguidades pra pensar no consumo 

consciente, apreciação de artistas locais, praticar e fazer uso do desapego, além de 

permitir o visitante ‘levar uma história pra casa’. Foi pra isso que os organizadores 

pensaram em reunir brechós, vinis, antiquário, colecionáveis, sebo, artes plásticas, 

artesanato, barbearia, e outras novidades num só lugar. 

Anote as próximas datas e programe-se! 

Ano 2018: 

17/11 

15/12 

Ano 2019: 

12/01 

16/02 

23/03 

Serviço 

Evento: Mercado das Pulgas de Natal 

Local: Praça Cívica (Praça Pedro Velho – Petrópolis) 

Horário: das 15h às 21h 

Quando: Aos sábados 

Entrada gratuita 
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NO MÊS DA CRIANÇA, STTU PROSSEGUE COM 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO PARA O 

TRÂNSITO 

 
 
A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana, prossegue com uma programação especial para o mês de outubro – 
que marca o dia da Criança (12) e o dia do Professor (15). 

Na segunda-feira (15), das 14h às 18h, tem ação educativa nas faixas de 

pedestres do cruzamento da Av. Bernardo Vieira com a Av. Romualdo 

Galvão; na terça-feira (16) as crianças do CMEI Kátia Fagundes Garcia, em 

Candelária, ganharão uma apresentação especial com a Turma de Teatro da 

STTU em duas encenações, às 8h e às 15h30; Ainda na sexta-feira (16) tem 

palestras e teatro com alunos da Escola do Sesc, unidade de Potilândia, às 

10h30 e às 15h30; Quarta-feira (17), a programação segue na Escola 

Municipal José Frazão, em apresentações às 8h30 e 15h30; na quinta-feira 

(18) as escolas Municipais Laércio Fernandes, em Nossa Senhora da 

Apresentação e a Escola Municipal Carlos Belo Moreno, no Jiqui, serão 

beneficiadas pela ação; na sexta (19), será a vez da CMEI Professora 

Fernanda Jales, às 9h30 e 13h30, no Pitimbu. 

https://hilnethcorreia.com.br/2018/10/15/no-mes-da-crianca-sttu-prossegue-com-programacao-especial-de-educacao-para-o-transito/
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A programação segue ao longo do mês com ação educativa nas rotatórias; 

passeio Ciclístico dentro da campanha “Siga Seu Coração” (dia 21); 

campanha de uso da passarela (dia 22); Pelotão da Cidadania na Honda (24) 

e palestras na empresas Laminor, Nordest Fruit e Oi (dias 23 e 29); fechando 

o mês com apresentação teatral no Sesc Escola – Unidade de Macaiba, em 

encenações às 10h30 e 13h30. 

De acordo com a secretária da STTU, Elequicina Santos esse “é um 

momento muito especial que o órgão redobra sua atenção junto às crianças 

para promover e conscientizar um trânsito mais seguro para todos.” 
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FEIJOADA RIBEIRA BOÊMIA DESEMBARCA NO 

TIROL 

 
 
O Projeto Cultural Ribeira Boêmia promove no próximo sábado, de outubro, a 
partir das 13h, mais uma edição da já consagrada “Feijoada Ribeira Boêmia”, 
desta vez, em parceria com o América Futebol Clube. O tradicional prédio de 
sua sede social será o local que abrigará o evento. Para animar a tarde, além 
da roda de samba do Ribeira Boêmia, que terá como convidados como 
Dodora Cardoso, Sueldo Soares, Dani Cruz e Bagadão, os convidados serão 
recepcionados pelo grupo Preto no Branco. 

Além da deliciosa feijoada (uma porção inclusa no valor do ingresso, servida 

entre 13h e 16h), o público poderá desfrutar de uma cerveja super gelada e a 

premiada Cachaça Papary, em ambiente tranquilo e descontraído. 

https://hilnethcorreia.com.br/2018/10/15/feijoada-ribeira-boemia-desembarca-no-tirol/
https://hilnethcorreia.com.br/2018/10/15/feijoada-ribeira-boemia-desembarca-no-tirol/
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A Roda de Samba Ribeira Boêmia, que novamente conduzirá a tarde-noite 

de muita música de qualidade, será composta por Leonardo Galvão 

(cavaquinho); Bruno César (flauta e sax); Anchieta Menezes (violão 7 

cordas); Daniela Fernandes (voz); Rogério Madureira (voz e pandeiro); 

Serginho Santies (voz e percussão); Flaubert Benício e Weslley Silva 

“Cicinho” (percussão e efeitos gerais). 

A edição da Feijoada Ribeira Boêmia de outubro também será beneficente, 

com a arrecadação de alimentos, que se destinarão a entidades cadastradas 

no Programa Mesa Brasil Sesc. Para participar, basta adquirir o ingresso 

MEIA SOCIAL e doar um quilo de alimento não perecível, exceto sal, que 

deverá ser entregue no dia do evento, na portaria. 

Vendas antecipadas (lojas físicas): 

– Loja Le Postiche (Midway – 2º Piso); 

– Loja Oficial do América (Av. Rodrigues Alves, nº 950, bairro Tirol) 

Vendas online: www.outgo.com.br/evento/14649 

http://www.outgo.com.br/evento/14649
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