
 

SENAC 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 18.10.18 EDITORIA: GERAL  



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 
VEÍCULO: BLOG SNERI  DATA: 18.10.18 
 

lha 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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Partage Norte Shopping realiza o desfile 
“Um Toque Pela Autoestima”  

 

Reunindo mulheres que venceram o câncer de mama, no dia 20 de 
outubro, às 17h, o Partage Norte Shopping realiza o desfile “Um Toque 
Pela Autoestima”, que vai contar a história de superação das 
participantes para os presentes, mostrando como a descoberta precoce, 
o apoio e a força de vontade são itens essenciais para a cura dessa 
doença. 

Além disso, até 19 de outubro, o empreendimento contará com um 
espaço para confecção de chaveiros, em parceria com o Sesc, 
funcionando das 10h às 16h, 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, conscien tizar e apoiar 
nessa luta. 

Serviço:  
Outubro Rosa – Desfile 
Data: 20 de Outubro de 2018; 
Horário: 17h; 
Local: Praça de Alimentação 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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“Mercado das Pulgas de Natal” está 
de volta a partir deste mês 

 

Divulgação 

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. 

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. 

Com informações da Assessoria de Imprensa 

http://blog.tribunadonorte.com.br/agitosebaladas/?attachment_id=104382
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FIERN prestigia sabatina do Sebrae 

com candidata ao governo 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. 

  

Fonte: FIERN 

 
 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/04/FIERN-1.png
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FIERN participa do lançamento da Feira Nacional do 

Camarão (Fenacam) 2018 
A programação e as projeções dos desdobramentos econômicos da Fenacam 

foram apresentadas por Itamar Rocha, presidente da Feira, promovida 

Associação Brasileira de Criadores de Camarão - ABCC. 

A edição 2018 da Feira Nacional do Camarão (Fenacam) foi lançada oficialmente nesta quarta-feira, 
17. A programação e as projeções dos desdobramentos econômicos da Fenacam foram apresentadas 
por Itamar Rocha, presidente da Feira, promovida Associação Brasileira de Criadores de Camarão - 
ABCC. 

O lançamento foi no Sebrae, com a presença de produtores do mercado de carcinicultura e piscicultura, 
além de representantes do Governo do Estado e Banco do Nordeste. O presidente do Sindicato da 
Indústria de Pesca do Rio Grande do Norte (SINDIPESCA) e membro do Conselho Fiscal do Sistema 
FIERN, Jorge José da Silva Bastos Filho, participou do lançamento. Ele disse que a Fenacam, no Rio 
Grande do Norte, mostra a capacidade do setor superar adversidades e retomar o crescimento. 

A Feira será entre os dias 13 e 16 de novembro, no Centro de Convenções de Natal, e as inscrições 
estão abertas até o dia 30 de outubro no site: www.fenacam.com.br. 

No lançamento, o presidente da Fenacam, Itamar Rocha, destacou o apoio, para o evento, do Banco 
do Nordeste, Grupo Banco Mundial, Sebrae/RN, Faern/Senar, Fecomércio, SESI, SENAI, Sistema 
FIERN e os Governos Estadual e Federal. O presidente da ABCC, Cristiano Maia, acrescentou que a 
Fenacam'18 será importante para começar a destravar os negócios no setor, eliminando os principais 
gargalos para a retomada do desenvolvimento. "Contamos com um vasto litoral, com água salgada, 
não precisamos de água doce para produzir e o mundo todo precisa de camarão. O Brasil precisa de 
camarão, por isso estamos interiorizando o consumo por todo o país. O mercado interno tem um 
potencial de consumo imenso", avalia Cristiano Maia. 

Os eventos Fenacam, ao longo dos últimos 15 anos, marcaram as atividades técnico-científico e 
empresarial mais importante da Aquicultura e da Carcinicultura Brasileira e da América Latina. "Na 
presente edição, a Fenacam'18 estará comemorando 15 anos, motivo pelo qual a Comissão 
Organizadora considera como seu maior desafio a repetição do sucesso das edições anteriores, 
mantendo a tradição do evento que melhor representa os estratégicos segmentos da carcinicultura, 
piscicultura e malacocultura do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil", acrescentou Itamar 
Rocha. 

Ainda segundo o dirigente, a programação técnica das palestras de especialistas nacionais e 
internacionais procurou atender as expectativas e os interesses de toda a cadeia produtiva da 
carcinicultura marinha e da aquicultura brasileira. 

 
Últimas Notícias 
FIERN participa do lançamento da Feira Nacional do Camarão (Fenacam) 2018 Superintendente do 
Ibama visita o presidente do Sistema FIERN Palestra sobre NAGAM-IDEMA é apresentada em reunião 
do COEMA-FIERN CNI reúne especialistas para debater efeitos da decisão do STF sobre terceirização 
Edital de Inovação para a Indústria investiu mais de R$ 545 milhões em mil projetos Carlos e Fátima 
participarão dia 22 de edição especial do Fórum FIERN Astronauta brasileiro dará palestra na abertura 
do Torneio SESI de robótica 
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UFRN realiza campanha de doação de 

sangue nesta quinta-feira 

Atendimento será das 8h às 11h e 13h às 17h 

Por Redação 

 
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, 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”. 

Os doadores devem 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 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 a campanha de doação e 

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  
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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). A programação completa está 

disponível no endereço www.mesdoservidorufrn.com.br. 

 
 

http://www.mesdoservidorufrn.com.br/
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PREVI Mossoró é inspiração para instituição previdenciária 

pernambucana 

 

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (PREVI 

Mossoró) recebeu esta semana, entre os dias (15 e 17), a equipe da Ipojuca PREV, 

autarquia previdenciária da cidade pernambucana de Ipojuca, localizada na região 

metropolitana de Recife, para conhecer de perto os projetos sociais que são 

desenvolvidos pelo instituto de previdência mossoroense. 

O objetivo da visita foi conhecer em detalhes as ações executadas pelo Projeto Viver 

Melhor, para orientar e contribuir no Projeto a ser desenvolvido na cidade 

pernambucana. As Assistente Sociais, Fernanda Soares e Taciana Albuquerque, 

equipe da Ipojuca PREV, puderam conhecer e trocar ideias com a equipe do PREVI 

Mossoró sobre o projeto e outras ações sistemáticas. Na ocasião, foi apresentado mais 

um projeto realizado pelo instituto, o PREVI Educa, que visa esclarecer dúvidas 

previdenciárias dos servidores do Município.      

A equipe foi recebida na sede do PREVI Mossoró pelo presidente Elviro Rebouças e 

toda a equipe dos projetos sociais do instituto. Na ocasião, o presidente do PREVI 

Mossoró se disponibilizou para contribuir no que fosse preciso com as informações e 

deixou a sua equipe à disposição para mais contribuições. 

“A oportunidade de conhecer os Projetos desenvolvidos pelo Previ-Mossoró 

demonstrou que o sucesso do trabalho é fruto do olhar progressista do gestor, bem 

como do compromisso, dedicação e amor da equipe multidisciplinar, preocupada em 

proporcionar melhorias na qualidade de vida do público que atende. Essa condição 

nos inspira e incentiva a dar prosseguimento aos nossos planos de trabalho, com a 

certeza de que estamos no caminho certo e que o processo de envelhecimento pode  
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vir a ser etapa de vida ativa, saudável e produtiva, basta que estejamos abertos para a 

construção dessa vivência”, declarou a assistente sociais do Ipojuca PREV, Fernanda 

Soares. 

Durante os três dias de vivência, a equipe do Ipojuca PREV acompanhou a rotina dos 

projetos do PREVI Mossoró trocando ideias e conhecendo a fundo todas as ações 

desenvolvidas. Em alguns desses momentos, as profissionais da autarquia ipojuquense 

acompanharam presencialmente as atividades, tais como, a caminhada e exercícios 

orientados, apresentação do Coral e o Curso de Informática realizado no Senac para 

os aposentados e pensionistas do PREVI Mossoró. 
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