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VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 06.07.18 
 

Prefeitura de Macaíba e Sesc 
firmam parceria para projeto Saúde 
Sesc Mulher 

Sesc Saúde Mulher é composto por unidades móveis que realizam exames 
para prevenção de câncer de mama e colo de útero, além de ações 
educativas para a promoção da saúde 

Márcio Lucas 
Prefeitura de Macaíba, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, firmou uma parceria com o 
Sesc 

Redação 

A Prefeitura de Macaíba, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 
firmou uma parceria com o Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 
Norte (Sesc/RN) para que o programa Sesc Saúde Mulher seja realizado no 
município ainda este ano, em data a ser definida. 

A reunião que confirmou a parceria foi realizada nesta quinta-feira, 5, e 
contou com a presença do prefeito Fernando Cunha (PSD), do presidente em 
exercício da Fecomércio/RN, Luiz Antônio Lacerda, do Chefe de Gabinete 
Civil da Prefeitura, Pedro Galvão, do diretor regional do Sesc/RN, Fernando 
Virgílio e da diretora de programas sociais do Sesc/RN, Ilsa Galvão. 

O Sesc Saúde Mulher é composto por unidades móveis que realizam exames 
para prevenção de câncer de mama e colo de útero, além de ações educativas 
para a promoção da saúde. Os exames oferecidos nas unidades serão 
mamografia e preventivo. 

 



 

VEÍCULO: BLOG SENADINHO MACAÍBA  DATA: 06.07.18 
 

Prefeitura e Sesc/RN firmam parceria para projeto Saúde Sesc 

Mulher 

 

A Prefeitura de Macaíba, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, firmou 

uma parceria com o Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc/RN) 

para que o programa Sesc Saúde Mulher seja realizado no município ainda este ano, 

em data a ser definida. 

A reunião que confirmou a parceria foi realizada nesta quinta-feira (5) e contou com a 

presença do prefeito Fernando Cunha, do presidente em exercício da Fecomércio/RN, 

Luiz Antônio Lacerda, do Chefe de Gabinete Civil da Prefeitura, Pedro Galvão, do 

diretor regional do Sesc/RN, Fernando Virgílio e da diretora de programas sociais do 

Sesc/RN, Ilsa Galvão. O Sesc Saúde Mulher é composto por unidades móveis que 

realizam exames para prevenção de câncer de mama e colo de útero, além de ações 

educativas para a promoção da saúde. Os exames oferecidos nas unidades serão 

mamografia e preventivo. 

Assecom-PMM 

 



 

VEÍCULO: SITE PREFEITURA DE MACAÍBA  DATA: 05.07.18 
 

Prefeitura e Sesc/RN firmam parceria para 
projeto Saúde Sesc Mulher 

Unidade móvel disponibilizará exame ginecológico e mamografias gratuitamente 
em Macaíba. 

 

A Prefeitura de Macaíba, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 
firmou uma parceria com o Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc/RN) para que o programa Sesc Saúde Mulher seja realizado no município 
ainda este ano, em data a ser definida. 

A reunião que confirmou a parceria foi realizada nesta quinta-feira (5) e contou 
com a presença do prefeito Fernando Cunha, do presidente em exercício da 
Fecomércio/RN, Luiz Antônio Lacerda, do Chefe de Gabinete Civil da Prefeitura, 
Pedro Galvão, do diretor regional do Sesc/RN, Fernando Virgílio e da diretora de 
programas sociais do Sesc/RN, Ilsa Galvão. O Sesc Saúde Mulher é composto 
por unidades móveis que realizam exames para prevenção de câncer de mama 
e colo de útero, além de ações educativas para a promoção da saúde. Os 
exames oferecidos nas unidades serão mamografia e preventivo.  

 
Foto: Márcio Lucas 
Assecom-PMM 

 



 

SENAC 

VEÍCULO: BLOG EDILSON SILVA  DATA: 06.07.18 
 

Senac RN abre inscrições para cursos 
profissionalizantes 

Para quem busca ingressar, se atualizar ou voltar ao mercado de trabalho, o Sistema 

Fecomércio RN, por meio do Senac, oferta no 3° trimestre mais de 2 mil vagas em 58 

cursos nas áreas de Segurança, Comunicação e Design, Gastronomia, Informática, 

Beleza, Gestão e Negócios, Saúde, Turismo, Hospitalidade e Lazer. 

As vagas estão distribuídas nos Centros de Educação Profissional em Natal (Alecrim, 

Barreira Roxa, Centro, Zona Norte e Zona Sul), Assú, Caicó, Macaíba e Mossoró. 

Os interessados podem efetuar sua matrícula em qualquer unidade do Senac no Rio 

Grande do Norte. Ao final das capacitações os concluintes recebem certificado 

reconhecido em todo território nacional. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 06.07.18 
 

Senac RN abre inscrições para diversos 
cursos para os meses de julho, agosto e 
setembro 
 

 
Para quem busca ingressar, se atualizar ou voltar ao mercado de trabalho, o 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, oferta no 3° trimestre mais de 2 
mil vagas em 58 cursos nas áreas de Segurança, Comunicação e Design, 
Gastronomia, Informática, Beleza, Gestão e Negócios, Saúde, Turismo, 
Hospitalidade e Lazer. 
 
As vagas estão distribuídas nos Centros de Educação Profissional em Natal 
(Alecrim, Barreira Roxa, Centro, Zona Norte e Zona Sul), Assú, Caicó, 
Macaíba e Mossoró.  
 
Para o trimestre, o Senac traz novas opções de qualificação e 
aperfeiçoamento, entre eles, Técnicas de Análise e Degustação de Vinhos 
Licorosos e Fortificados, Técnicas de Análise e Degustação de Espumantes, 
Produção Noivas – Manicure e Pedicure, Básico de Maquiagem, Estudo das 
Bebidas, entre outros. 

https://1.bp.blogspot.com/-J5dCqw6raOQ/Wz9tsV-1EcI/AAAAAAAB8s8/LUPFLp9I3jg2smpGxl8lWzYDrEs2o7jHACLcBGAs/s1600/Senac-Cursos.-484x363.jpg


 

CONTINUAÇÃO 
 
 
Para a diretora de Educação Profissional, Lucinete Araújo, o mercado de 
trabalho está em constante mudança e estar capacitado é um diferencial no 
currículo. “Hoje, a instituição oferece um portfólio bem diversificado, com 
modalidades presencial e à distância, permitindo ao aluno planejar sua 
carreira profissional em uma perspectiva de educação continuada”, afirmou. 
 
Os interessados podem efetuar sua matrícula em qualquer unidade do Senac 
no Rio Grande do Norte. Ao final das capacitações os concluintes recebem 
certificado reconhecido em todo território nacional. 
 
Confira as programações de cursos por município: 
 Natal 

 Mossoró 

 Assú 

 Macaíba 

 Caicó 

 
 

https://www.rn.senac.br/uploads/downloads/arq_149.pdf
https://www.rn.senac.br/uploads/downloads/arq_150.pdf
https://www.rn.senac.br/uploads/downloads/arq_153.pdf
https://www.rn.senac.br/uploads/downloads/arq_151.pdf
https://www.rn.senac.br/uploads/downloads/arq_152.pdf


 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 08.07.18  
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 08.07.18 
 

“Como todo caicoense, nós também nos 
preparamos para mais uma festa de Sant’Ana”, 
destaca Álvaro Dias 

 

 
 
O prefeito de Natal, Álvaro Dias (PMDB), fez questão de agradecer a todos os 
presentes que estiveram na missa e novena de Sant’Ana na granja Caiçara, no 
município de Caicó. Além do ato religioso, um animado leilão e uma quermesse foi 
realizada com renda revertida para a paróquia de Sant’Ana. Em Caicó, a festa de sua 
padroeira acontece de 19 a 29 de julho. 
 
“Quero agradecer aos nossos amigos, devotos e peregrinos de Sant’Ana que 
vieram se confraternizar conosco. Com certeza, foi uma noite de festa, de alegrias, 
mas, sobretudo, um momento de agradecermos e louvarmos a Deus pedindo a 
intercessão de Sant’Ana para continuarmos a nossa caminhada. Como todo 
caicoense, nós também nos preparamos para mais uma grande festa que se 
aproxima”, disse o deputado Álvaro Dias. 
 
Vários amigos, correligionários e familiares marcaram presença. Entre eles o 
senador Garibaldi Filho, os deputados federais Walter Alves e Antônio Jácome (pré-
candidato a senador), Marcelo Queiroz, pré-candidato a suplente de senador, e Adjuto 
Neto, pré-candidato a deputado estadual. Prefeitos das cidades do Seridó, vereadores e 
representações políticas locais também marcaram presença. 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 08.07.18 
 

Angicos: Baile dos APAExonados vivenciará 
sua oitava edição dia 11 de agosto 

 

Imagem: Divulgação 

 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), da cidade de Angicos, região 
Central do RN, definiu para o dia 11 de agosto, um sábado, a realização da oitava 
edição do Baile dos APAExonados. 

 
O 8º Baile dos APAExonados será realizado no Clube Municipal de Angicos, a partir de 
22h, tendo como atrações musicais Xodó Nordestino e Socorro Lima. 

 
O evento é apoiado pelo Serviço Social do Comércio do RN (Sesc/RN) e pela Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN). 

 
“Além de contribuir com o mantimento da APAE, o baile dos APAExonados trás em sua 
essência outro diferencial: proporcionar o reencontro de familiares e amigos, que 
retornam a sua cidade natal e rever seus conterrâneos”, acrescenta informação da 
assessoria de imprensa. 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-frSMIq1zqws/W0IPz0BCcmI/AAAAAAADe3M/orM97bNxoRIMhNQChl5hisNdAxBBQ121ACLcBGAs/s1600/projeto22.jpg


 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: AGORA JORNAL  DATA: 09.07.18 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 
 



 

VEÍCULO: AGORA JORNAL  DATA: 09.07.18 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 
 



 

VEÍCULO: DE FATO  DATA: 08.07.18 EDITORIA: OPINIÃO 
 

 
 



 

VEÍCULO: DE FATO  DATA: 08.07.18 EDITORIA: ESTADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: DE FATO  DATA: 07.07.18 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 
 



 

VEÍCULO: DE FATO  DATA: 07.07.18 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 
 



 

VEÍCULO: DE FATO  DATA: 07.07.18 EDITORIA: GERAIS 
  

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO  
 

 
 
 



 

VEÍCULO: DE FATO  DATA: 07.07.18 EDITORIA: ECONOMIA 
 

 


