
 

SENAC 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE ONLINE  DATA: 16.10.18 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 
VEÍCULO: PORTAL G1/RN  DATA: 16.10.18 
 

UFRN realiza campanha de doação de sangue 
Doações podem ser feitas nesta quinta (18), das 8h às 11h e das 13h às 

17h, na frente da Biblioteca Central Zila Mamede, no campus 

central, em Natal. 

Por G1 RN 

 

Doar sangue salva vidas — Foto: Doctum 

A comunidade em geral é convidada a participar da campanha de doação de 
sangue promovida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) nesta quinta-feira (18), em parceria com o Hemonorte. A unidade 
móvel estará em frente à Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), no 
Campus Central, em Natal, com atendimento das 8h às 11h e das 13h às 
17h. A iniciativa faz parte do Mês do Servidor 2018, que neste ano aborda o 
slogan “Eu pelo mundo”. 
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Os doadores devem preencher os seguintes requisitos: 

 Ter entre 16 e 69 anos de idade 

 Pesar acima de 50 quilos 

 Ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior à doação 

 Estar bem alimentados e em boas condições de saúde 

 
É necessário ainda apresentar documento com foto emitido por órgão oficial 
e com validade em todo o território nacional. 
Solicita-se não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, evitar o 
consumo de alimentos gordurosos, assim como não fumar duas horas antes 
e depois da doação. 
 
Mês do Servidor 
Além da doação de sangue, a UFRN promoverá no dia 23 deste mês a 
campanha de doação de cabelos e lenços, que serão destinados a mulheres 
em tratamento de câncer. A ação será voltada à comunidade em geral e 
acontecerá no Centro de Convivência da UFRN, das 8h às 16h, em parceria 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço 
Social do Comércio (Sesc). 
Para participar, é necessário ter cabelo cujo comprimento permita a retirada 
de pelo menos 20 centímetros, que esteja de preferência seco e limpo. Quem 
não preencher esse requisito poderá contribuir com lenços. 
O Mês do Servidor 2018 conta ainda com seminários, palestras, workshops, 
oficinas, entre outros eventos em Natal e nos demais campi. 
Neste ano, o evento aborda as temáticas do protagonismo do servidor nos 60 
anos da UFRN e a Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).  
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FIERN prestigia sabatina do Sebrae 
com Fátima Bezerra 

 
  

O vice-presidente da FIERN, Pedro Terceiro de Melo, e o 

diretor-tesoureiro, Roberto Serquiz, participaram nesta 

manhã da sabatina com a candidata ao Governo do RN, Fátima 

Bezerra. O evento realizado pelo SEBRAE/RN reuniu membros 

do Conselho Deliberativo e debateu sobre o papel das micro 

e pequenas empresas para o desenvolvimento econômico do RN. 

  

A sabatina contou ainda com a presença da vereadora e 

deputada federal eleita Natália Bonavides. O Conselho de 

Deliberativo do SEBRAE é composto pela FIERN, SENAI, AGN, 

ACIM, Anorc, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa, 

Fapern, Faern, Facern, FCDL, Fecomércio, Sedec e CDE. 
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Feijoada Ribeira Boêmia desembarca 

no Tirol 

 
 

O Projeto Cultural Ribeira Boêmia promove neste sábado (20), 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. 

“O sucesso das edições anteriores da Feijoada Ribeira Boêmia, suprindo 
uma antiga demanda do nosso público, nos incentivou a levar, mais uma vez, 
a essência cultural da Ribeira a outros cantos da cidade. Agora chegamos ao 
bairro do Tirol, na tradicional Sede do América, palco das grandes festas da 
capital, tendo o samba como instrumento de promoção e divulgação do bairro 
mais boêmio de Natal”, enfatiza Leonardo Galvão, um dos idealizadores e 
produtores do Projeto. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/10/ribeira-boemia.png
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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. 
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“Mercado das Pulgas de Natal” está de 

volta a partir deste mês 

 
 

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, está em novo espaço, agora é a vez da Praça Cívica, em Petrópolis, receber o 

projeto, já no próximo sábado (20), das 15h às 21h, com entrada gratuita. Um convite 

para toda família. 

 

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. 

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. 
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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. 
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Ilha de Sant’Ana terá programação do Outubro Rosa em 

Caicó 

 

A Prefeitura de Caicó, através da secretaria municipal de Saúde, realiza programação 

alusiva ao Outubro Rosa no município.  No dia 19 de outubro, às 19h30, acontece o 

desfile “Um toque pela autoestima”, com mulheres portadoras do câncer de mama. 

A ação será na Praça do Coreto, numa parceria da secretaria de Saúde, SESC Seridó e 

Liga de Combate ao Câncer. No dia 20 de outubro, a mobilização será na Ilha de 

Sant’Ana com ações de saúde, palestras, zumba, ginástica e café da manhã, a partir das 

7h30.  E no dia 24, o Centro Cultural Adjuto Dias receberá a palestra sobre câncer de 
mama. As Unidades Básicas de Saúde terão suas programações específicas. 
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