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Gilberto Costa faz abertura de mais 

uma etapa do Segs na Fecomércio 
Segs foi criado para alinhar as práticas de gestão sindical entre todos os integrantes do Sistema 

Confederativo da Representação Sindical do Comércio 
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O presidente em exercício da Fecomércio RN, Gilberto Costa, fez a abertura do evento de 

finalização da Avaliação de Consenso 2018 do Sistema de Excelência em Gestão Sindical (Segs), 

que acontece durante toda esta quinta-feira, 6, na sede da entidade, e que conta com a participação 

de presidentes e executivos dos Sindicatos filiados, e do diretor Executivo e da gerente 

Administrativo-financeira da Fecomércio, Jaime Mariz e Inês Martins. 

Na Avaliação de Consenso, o participantes do Segs avaliam as práticas um do outro, com o 

objetivo de analisar o desempenho das instituições perante o programa de gestão, como também 

trocar experiências. A metodologia da avaliação foi apresentada pelo especialista técnico da 

Divisão Sindical da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Mateus 

Dornelas. 

O Segs foi criado pela CNC para alinhar as práticas de gestão sindical entre todos os integrantes 

do Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio (Sicomercio). Além de 

contribuir para a maturidade de federações e sindicatos em relação a aspectos como 

associativismo e serviços oferecidos aos empresários do comércio, o programa capacita líderes e 

executivos sindicais para melhor atuarem em prol dos interesses das empresas que representam. 
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O presidente em exercício da Fecomércio RN, Gilberto Costa, fez a abertura do 
evento de finalização da Avaliação de Consenso 2018 do Sistema de Excelência em 
Gestão Sindical (Segs), que acontece durante toda esta quinta-feira, 6, na sede da 
entidade, e que conta com a participação de presidentes e executivos dos Sindicatos 
filiados, e do diretor Executivo e da gerente Administrativo-financeira da 
Fecomércio, Jaime Mariz e Inês Martins. 
 
Na Avaliação de Consenso, o participantes do Segs avaliam as práticas um do outro, 
com o objetivo de analisar o desempenho das instituições perante o programa de 
gestão, como também trocar experiências. A metodologia da avaliação foi 
apresentada pelo especialista técnico da Divisão Sindical da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Mateus Dornelas. 
 
O Segs foi criado pela CNC para alinhar as práticas de gestão sindical entre todos os 
integrantes do Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio 
(Sicomercio). Além de contribuir para a maturidade de federações e sindicatos em 
relação a aspectos como associativismo e serviços oferecidos aos empresários do 
comércio, o programa capacita líderes e executivos sindicais para melhor atuarem 
em prol dos interesses das empresas que representam. 
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Grupo de comerciantes busca resgatar 

época de ouro do Centro de Natal 
Associação Viva o Centro (Avicen) já conta com 300 pessoas envolvidas 

Por Geraldo Miranda 

 

 

Após anos no esquecimento, o Centro de Natal começa a resgatar o período dourado da região, 

que por anos foi uma das referências do comércio e da cultura da capital do estado. Esta retomada 

se deve a união do empresariado local, que passou a reivindicar junto ao poder público uma série 

ações de revitalização e resgate cultural. 

Desta união, nasceu o no projeto “Viva o Centro”, composto inicialmente por quatro empresários, 

mas que hoje tem cerca 300 envolvidos. O crescimento do movimento findou com a criação da 

Associação Viva o Centro (Avicen) e segue promovendo mudanças. 

A primeira foi a troca das lâmpadas e manutenção da iluminação pública do centro, seguida da 

instalação de lixeiras pelas principais avenidas, além da poda das árvores, limpeza das ruas e 

recapeamento de vias. 

A próxima medida a ser discutida pela associação é o reforço na segurança do local pela Polícia 

Militar. Segundo o presidente da associação, o comerciante Delcindo Mascena, o projeto abrange 

mais que a parte comercial do lugar. O grupo pretende colocar o Centro no circuito de eventos da 

cidade. 

“Nossa ideia contempla a revitalização dos serviços básicos do Centro. Com as melhorias da parte 

estrutural poderemos trazer novamente o natalense. Queremos também transformar o centro da  
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cidade em um ponto turístico e movimentar a economia local”, comentou o presidente a 

associação. 

Foram realizadas também visitas à Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL) e com 

representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN 

(Fecomércio) para discutir iniciativas e fortalecer o comércio da região. 

A Avicen também se reuniu com o prefeito Álvaro Dias para definir um cronograma de ações e a 

criação de eventos culturais no local, além da inserção do Centro de Natal nos eventos culturais do 

município. 

“Após a reunião com o prefeito fizemos um grupo de whatsapp com os secretários e parte da 

diretoria. Lá discutimos as iniciativas e repassamos aos órgãos competentes. É importante demais 

esta parceria que visa o crescimento da região que passa por um período longo de recessão. Agora 

as coisas ganharam uma nova perspectiva para todos no Centro”, encerrou Delcindo Mascena. 

Confira fotos das reuniões: 
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II Ação Solidária de Valorização à Pessoa Idosa 
acontecerá dia 29 de setembro 
 

 
A Comissão de Defesa e Amparo aos Direitos do Idoso da OAB/RN, presidida por 
Romildo Martins, realizará no próximo dia 29 de setembro, juntamente com diversas 
instituições, a II Ação Solidária de Valorização à Pessoa Idosa. O evento acontecerá das 
8h30 às 12h, no Parque das Dunas – Antigo Bosque dos Namorados. A iniciativa é 
aberta ao público e contará com orientações jurídicas, atividades educativas, culturais, 
saúde e de lazer voltados para os idosos. 
 
Na oportunidade, também será apresentada a cartilha de orientação sobre a violência 
contra pessoa idosa elaborada pela Comissão de Defesa e Amparo aos Direitos do 
Idoso da OAB/RN. 
 
Além da Seccional Potiguar, diversas instituições e associações participarão do evento: 
Prefeitura do Natal, por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (COVISA), 
Secretaria de Municipal Esporte e Lazer (SEL), Secretaria Municipal do Trabalho e 
Assistência Social (Semtas) e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), 
SESC/RN, AMPERN, UFRN, Pastoral da Pessoas Idosa, Instituto Pedro Cavalcanti, 
Associação Brasileira de Alzhaimer Regional do Rio Grande do Norte-ABRAZ, Vivendo 
Idoso, vereadora Eleika Bezerra e Conselho Municipal do Idoso. 
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3ª Vida Mais RN comemora Dia do Idoso e 
prevê quatro mil pessoas nos dois dias 

 

   
A 3 Feira Vida Mais RN – Desafios do Envelhecimento Ativo deverá receber a visita 
de quatro mil pessoas nos dois dias de realização. A previsão é dos organizadores, 
que afirmam que quase todos os estandes de produtos e serviços já foram 
comercializados e que restam poucas vagas no auditório para as palestras. O evento 
será realizado nos próximos dias 27 e 28 de setembro no Holiday Inn Natal, das 9h às 
20h, e antecipa a comemoração do Dia do Idoso (1º de outubro).  
  
Entre as atrações, haverá feira com estandes de produtos e serviços, lounge 
interativo com dinâmicas de grupo e oficinas, espaços com aferição de pressão e 
check-up vascular, entre outras oportunidades. Paralelamente à feira, em auditório 
formatado para 400 pessoas, haverá palestras, debates e mesas-redonda, nos dois 
dias, pela manhã e à tarde, sobre temas voltados para o envelhecimento ativo. 
  
Alguns temas que serão abordados: “Pilares para a longevidade saudável”, 
“Planejamento para uma aposentadoria com qualidade de vida”, “Riscos do 
sobrepeso e da obesidade após os 50 anos”, “Depressão no envelhecimento: 
estratégias para preservar a saúde mental”, “A saúde bucal e seus impactos na 
autoestima”, “Dor e fragilidade: reconhecer e tratar”, “A influência da visão nos 
acidentes domiciliares” e “Ressignificar a arte de envelhecer”.   
  
Uma das palestras do evento tratará da “Violência contra a Pessoa Idosa” e estará a 
cargo de Fábio Moassab, diretor do Departamento de Políticas Temáticas dos 
Direitos da Pessoa Idosa, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. Trata-se de 
um dos nomes mais respeitados, em Brasília, na questão que envolve os direitos dos 
idosos.  

http://cristinalira.com/wp-content/uploads/2018/09/vida-mais-2.jpg
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Além da feira e das palestras, o evento terá uma interface festiva. No encerramento 
dos dois dias, entre 18h e 20h, haverá apresentações culturais a cargo do grupo 
folclórico do Sesc, Coral de João Câmara, espetáculo de dança da Casa Séfora, 
performances da Tuareg Casa do Oriente e show do grupo da Associação Brasileira 
do Clube da Melhor Idade (ABCMI-RN), entre outras atrações. 
  
Mais um momento relevante do evento estará a cargo das oficinas vivas de 
artesanato, com artistas de vários municípios do Rio Grande do Norte. O material 
produzido in loco será exposto e colocado à venda. Vale lembrar que, embora 
voltado para o público com mais de 50 anos, o evento também recebe jovens que já 
planejam um envelhecimento saudável.  
  
A 3 Feira Vida Mais RN é uma realização da Argus Eventos e da Agência Lar, com 
apoio da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 
(Sethas), Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Natal, Unimed Natal, Simbios 
Care e DataShow.  
  
Inscrições através do site www.vidamaisrn.com.br 
 
 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vidamaisrn.com.br&data=02%7C01%7C%7C85de7fab3b1143dc7be108d6140e7888%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636718449731519312&sdata=SECAkb7pIhQPJC7f%2BfifwuEUuzxKcgNocx8F8jDNxtU%3D&reserved=0
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Mostra Sesc de Cinema anuncia os 
selecionados da edição 2018 

O Sesc selecionou 34 filmes para compor a Mostra Sesc de Cinema 2018. Os 27 curtas 

e 7 longas, escolhidos entre 1.061 filmes inscritos, serão exibidos em todo o país e 

dividirão um prêmio total de R$ 533 mil (R$ 13 mil para os curtas e R$ 26 mil para os 

longas). Na Mostra Sesc de Cinema, todas as cinco regiões do país estão representadas 

na programação: quatro filmes são da região Norte, seis do Centro-Oeste, sete da região 

Nordeste, oito do Sul e nove do Sudeste do país. 

Entre os selecionados de 2018 estão os longas “Lamparina da Aurora” (MA), uma ficção 

experimental sobre o tempo protagonizado por um casal de idosos; “Escolas em Luta” 

(SP), documentário atual que mostra o poder das redes sociais e aplicativos para o início 

de uma revolução estudantil; “O Sol Nasceu Para Todos” (DF), filme que retrata a 

história de uma das maiores favelas da América Latina, com um olhar da própria 

comunidade, como lugar de resistência, solidariedade e de preservação cultural. 

Entre os curtas estão “Vesti La Giubba” (DF), um filme tocante, inspirado na ópera 

Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo; “Romana” (TO), documentário em preto e branco 

que narra a história da Mãe Romana, uma mulher vista pela população local como um 

misto de profetisa e louca, religiosa e artista; a animação “Metempsicose” (AC), que 

apresenta um mundo devastado pelas mãos do homem; “O Elogio da Sombra” (MS), um 

surpreendente filmete experimental, onde uma dançarina se envolve com as sombras e 

memórias de um lugar misterioso; “Labor” (ES), filme que esbanja criatividade em sua 

narrativa para mostrar como o personagem central lida com a paixão pela música e o 

trabalho à frente de uma fábrica familiar centenária. 

Em sua segunda edição, a Mostra Sesc de Cinema teve 1.061 filmes inscritos, sendo 

952 curtas e 109 longas. A escolha das obras que vão compor a mostra nacional foi feita 

por uma comissão formada por profissionais do Sesc e especialistas das áreas de 

cultura e cinema. Os selecionados concorrem ainda a prêmios de destaque em sete 

categorias: Direção, Roteiro, Direção de Fotografia, Montagem, Direção de Atores, Som 

e Direção de arte. O anúncio será feito em outubro, durante evento no Rio de Janeiro. 

Com informações da Assessoria de Imprensa 
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