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VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 10.09.18 
 

Sesc RN irá oferecer exames 
gratuitos durante ações do Outubro 
Rosa em Natal 

Os agendamentos poderão ser realizados até o dia 28 de setembro no 
Partage Norte Shopping 

Reprodução 
Durante campanha, o SESCRN realizará mamografias e preventivos. 

 

Redação 

A ação que integra a programação do Serviço Social do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Sesc RN), durante a campanha mundial sobre detecção 
precoce do câncer de mama, irá oferecer mamografias e preventivos gratuitos 
a partir de do dia 2 de outubro. Para isso, as interessadas deverão dirigir-se à 
loja Personalizada pelo Sesc, que se encontra no 2º piso do Partage Norte 
Shopping, zona norte da Capital, das 10h às 16h, exceto finais de semana e 
feriados, afim de efetivar inscrição para realização dos exames. 

Para agendar, basta ir à loja personalizada “Campanha Outubro Rosa: 
Agendamento de Exames”, com a documentação original e cópias (RG, CPF, 
Cartão SUS e comprovante de residência), até o dia 28 de setembro, ou 
enquanto houver vaga. Serão 60 marcações diárias, sendo 30 para preventivos 
e 30 para mamografias. A previsão é de que sejam realizadas 672 mamografias 
em mulheres de 50 a 69 anos e 672 preventivos (também conhecidos como 
Papanicolau) em mulheres entre 25 e 64 anos, além de 1.050 ações educativas 
sobre saúde feminina. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

O evento 

O lançamento da campanha Sesc no “Outubro Rosa” 2018, que tem como 
parceiros em Natal o Partage Norte Shopping, Senac RN e Mulheres no FDS, 
acontecerá dia 9 de outubro, às 10h, ao lado da unidade móvel, para imprensa 
e convidados. O evento contará com ações para demonstrar a programação 
que será realizada ao longo do mês. Este ano, a campanha foca na arrecadação 
de cabelos para elaboração de perucas destinadas às mulheres em tratamento 
quimioterápico. 

Durante a programação também acontecerá desfiles cujo tema, “Um toque 
pela autoestima”, procura valorizar a beleza e estimular a autoestima das 
mulheres que passaram pelo tratamento ou estão enfrentando o câncer de 
mama. Os desfiles acontecerão em Natal no dia 20 de outubro. 
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Sesc realiza palestra gratuita 
alusiva ao mês de combate ao 
suicídio 

A oficina, ministrada pelo Psicólogo Clínico e professor Ciro Sampaio, irá 
abordar metodologia teórico-vivencial. 

 
Imagem ilustração\Instagram Sesc 
As inscrições começam na próxima quinta - feira (27). 

 

Redação 

O Sesc – Cidade Alta estará realizando oficina gratuita alusiva ao “Setembro 
Amarelo”.  Serão realizadas 200 inscrições a partir do dia (27) de setembro, às 
15h e vão até a data do evento, ou enquanto não esgotar a capacidade de 
vagas. Para se inscrever, a pessoa deverá apresentar o nome completo, além 
dos números do RG e CPF, através do telefone (84) 3133-0360, ou na 
recepção da unidade, que se encontra na rua Cel. Bezerra, 33. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

Para ministração, o Sesc convidou o Psicólogo Clínico e professor de pós-
graduação da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), Ciro Sampaio. Na ocasião, será abordada a temática de 
“Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio” a partir de metodologia teórico-
vivencial. Com dinâmicas e apresentação de Slides, a didática é composta por 
sensibilização à Campanha, fornecimento de dados oficiais e reflexões sobre a 
contemporaneidade. 

No Brasil, em 2016 foi aprovado o Projeto de Lei na Câmara Federal que 
dispõe sobre a instituição da Semana de Valorização da Vida, Lei 5.005 de 
2016. Há uma justificativa específica e contextualizada de que a partir deste 
ano, o Rio Grande do Norte celebra oficialmente a data de 15/09 como sendo 
a data estadual de comemoração às ações preventivas contra o Suicídio, por 
meio da Lei 10.377 denominado Lei “Em Nome da Vida – Setembro Amarelo”. 

 
 



 

VEÍCULO: SITE PREFEITURA DO NATAL  DATA: 10.09.18 
 

 Hoje tem Banda Sinfônica da Cidade do Natal no SESC Cidade 

Alta 

 

Nesta segunda-feira (10), a partir das 19h, a Banda Sinfônica da Cidade do Natal se 

apresenta no auditório do SESC (Cidade Alta), dentro do Intercâmbio Sonora Brasil. 

Participam também do projeto a Filarmônica de Mãe Luíza e a Corporação Musical 

CEMADIPE, de Goiás, que circula pelo Brasil com o projeto Sonora Brasil. 

  

A sequência da apresentação terá a Filarmônica de Mãe Luiza, regida pelo maestro 

Leonardo Tomé (que também é da Banda Sinfônica), na sequência a Banda Sinfônica da 

Cidade do Natal e por último a Corporação Musical CEMADIPE. 

  

O acesso é gratuito. A apresentação de hoje faz parte do calendário dos concertos 

didáticos que a Banda Sinfônica realizada desde a semana passada em várias escolas 

municipais de Natal. 
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Banda Sinfônica de Natal se 
apresenta no Sesc Cidade Alta 
nesta segunda 

Apresentação de hoje faz parte do calendário dos concertos didáticos que a 
Banda Sinfônica realizada desde a semana passada em várias escolas 
municipais 

Assessoria de Imprensa 
Banda Sinfônica da Cidade do Natal 

 

Redação 

Nesta segunda-feira, 10, a partir das 19h, a Banda Sinfônica da Cidade do 
Natal se apresenta no auditório do SESC (Cidade Alta), dentro do Intercâmbio 
Sonora Brasil. Participam também do projeto a Filarmônica de Mãe Luíza e a 
Corporação Musical CEMADIPE, de Goiás, que circula pelo Brasil com o 
projeto Sonora Brasil 

A sequência da apresentação terá a Filarmônica de Mãe Luiza, regida pelo 
maestro Leonardo Tomé (que também é da Banda Sinfônica), na sequência a 
Banda Sinfônica da Cidade do Natal e por último a Corporação Musical 
CEMADIPE. 

O acesso é gratuito. A apresentação de hoje faz parte do calendário dos 
concertos didáticos que a Banda Sinfônica realizada desde a semana passada 
em várias escolas municipais de Natal. 
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Hoje tem Banda Sinfônica da Cidade 
do Natal no SESC Cidade Alta 

 

 

Divulgação 

 

Nesta segunda-feira (10), a partir das 19h, a Banda Sinfônica da Cidade do Natal se 

apresenta no auditório do SESC (Cidade Alta), dentro do Intercâmbio Sonora Brasil. 

Participam também do projeto a Filarmônica de Mãe Luíza e a Corporação Musical 

CEMADIPE, de Goiás, que circula pelo Brasil com o projeto Sonora Brasil. 

A sequência da apresentação terá a Filarmônica de Mãe Luiza, regida pelo maestro 

Leonardo Tomé (que também é da Banda Sinfônica), na sequência a Banda Sinfônica 

da Cidade do Natal e por último a Corporação Musical CEMADIPE. 

O acesso é gratuito. A apresentação de hoje faz parte do calendário dos concertos 

didáticos que a Banda Sinfônica realizada desde a semana passada em várias escolas 

municipais de Natal. 

 
 

http://blog.tribunadonorte.com.br/agitosebaladas/?attachment_id=104019


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 10.09.18 

Banda Sinfônica da Cidade do Natal no 

SESC Cidade Alta nesta segunda 
Participam também do projeto a Filarmônica de Mãe Luíza e a Corporação Musical CEMADIPE 

Por Redação 

 

 

Nesta segunda-feira (10), a partir das 19h, a Banda Sinfônica da Cidade do Natal se apresenta 

no auditório do SESC (Cidade Alta), dentro do Intercâmbio Sonora Brasil. Participam 

também do projeto a Filarmônica de Mãe Luíza e a Corporação Musical Cemadipe, de Goiás, 
que circula pelo Brasil com o projeto Sonora Brasil. 

A sequência da apresentação terá a Filarmônica de Mãe Luiza, regida pelo maestro Leonardo 

Tomé (que também é da Banda Sinfônica), na sequência a Banda Sinfônica da Cidade do 

Natal e por último a Corporação Musical CEMADIPE. 

O acesso é gratuito. A apresentação de hoje faz parte do calendário dos concertos didáticos 

que a Banda Sinfônica realizada desde a semana passada em várias escolas municipais de 
Natal. 

 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE  DATA: 10.09.18 
 

 
Três cidades receberão a Corporação Musical Cemadipe em concertos gratuitos, que acontecerão de 

10 a 12 de setembro. 

 
Sonora Brasil Sesc apresenta música de 
concerto com banda de Goiás 
 

Em mais uma apresentação de música genuinamente brasileira deste ano, o 21º Sonora Brasil Sesc 

traz para o Rio Grande do Norte a banda Corporação Musical Cemadipe (GO). A iniciativa é do 

Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN). Os concertos 

serão em Natal (10/09), Jardim do Seridó (11/09) e Mossoró (12/09) 

Este é o 3º grupo que se apresenta no RN pelo Sonora Brasil, com o tema Bandas de música: 

formações e repertórios. Formada por jovens de Aparecida de Goiânia (GO), a banda existe desde 

2005 e traz um repertório de marchas e hinos de relevância histórica, com enfoque especial para 

compositores goianos, além de peças de seu repertório específico. 

Em Natal, a apresentação acontecerá às 19h no Auditório do Sesc Cidade Alta; em Jardim do 

Seridó e Mossoró às 19h, respectivamente nas unidades das duas cidades. 

Além das apresentações da banda goiana, teremos dois intercâmbios em Natal com a Filarmônica 

de Mãe Luiza e a Banda Sinfônica da Cidade do Natal. Em Jardim do Seridó, a banda anfitriã 

realiza intercâmbio com a Filarmônica Euterpe Jardinense. 



 

CONTINUAÇÃO 

Sonora Brasil 

O projeto Sonora Brasil busca despertar um olhar crítico sobre a produção e sobre os mecanismos 

de difusão da música no país, incentivando novas práticas e novos hábitos de apreciação musical, 

promovendo apresentações de caráter essencialmente acústico, que valorizam a autenticidade 

sonora das obras e de seus intérpretes. 

O tema deste ano apresenta um panorama das tradicionais bandas que, espalhadas por todo o 

Brasil, são reconhecidas como importantes instituições formadoras de músicos, responsáveis pela 

base da educação musical de um grande número de instrumentistas que hoje integram orquestras e 

conjuntos de câmara. 
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Sonora Brasil Sesc apresenta música de 

concerto com banda de Goiás 
Os concertos serão em Natal (10/09), Jardim do Seridó (11/09) e Mossoró (12/09) 

Por Redação 

 

FOTO: REPRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO 

 

Em mais uma apresentação de música genuinamente brasileira deste ano, o 21º Sonora Brasil 

Sesc traz para o Rio Grande do Norte a banda Corporação Musical Cemadipe (GO). A 

iniciativa é do Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc 
RN). Os concertos serão em Natal (10/09), Jardim do Seridó (11/09) e Mossoró (12/09) 

Este é o 3º grupo que se apresenta no RN pelo Sonora Brasil, com o tema Bandas de música: 

formações e repertórios. Formada por jovens de Aparecida de Goiânia (GO), a banda existe 

desde 2005 e traz um repertório de marchas e hinos de relevância histórica, com enfoque 

especial para compositores goianos, além de peças de seu repertório específico. 

Em Natal, a apresentação acontecerá às 19h no Auditório do Sesc Cidade Alta; em Jardim do 

Seridó e Mossoró às 19h, respectivamente nas unidades das duas cidades. 

Além das apresentações da banda goiana, teremos dois intercâmbios em Natal com a 

Filarmônica de Mãe Luiza e a Banda Sinfônica da Cidade do Natal. Em Jardim do Seridó, a 

banda anfitriã realiza intercâmbio com a Filarmônica Euterpe Jardinense. 
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Sonora Brasil 

O projeto Sonora Brasil busca despertar um olhar crítico sobre a produção e sobre os 

mecanismos de difusão da música no país, incentivando novas práticas e novos hábitos de 

apreciação musical, promovendo apresentações de caráter essencialmente acústico, que 
valorizam a autenticidade sonora das obras e de seus intérpretes. 

O tema deste ano apresenta um panorama das tradicionais bandas que, espalhadas por todo o 

Brasil, são reconhecidas como importantes instituições formadoras de músicos, responsáveis 

pela base da educação musical de um grande número de instrumentistas que hoje integram 
orquestras e conjuntos de câmara. 

Serviço: 

O quê? Sonora Brasil Sesc apresenta Corporação Musical Cemadipe (GO) 

Quando e onde? 

NATAL 

10/09 | 19h | Sesc Cidade Alta. Rua Cel. Bezerra, 33. 

Intercâmbio com a Filarmônica de Mãe Luiza (maestro Leonardo Sodré) e a Banda Sinfônica 

da Cidade do Natal (maestro Willames Costa) 

CAICÓ 

11/09 | 19h | Auditório da Câmara da CDL. Rua Coronel Felinto Elísio, 20, Centro. Jardim do 

Seridó/RN. 

Intercâmbio com a Filarmônica Euterpe Jardinense (maestro José Ivanaldo “Sansão”). 

MOSSORÓ 

12/09 | 19h | Sesc Mossoró. Rua Doutor João Marcelino, s/n. Nova Betânia. 
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Sonora Brasil Sesc apresenta música de 
concerto com banda de Goiás 
 

 
Em mais uma apresentação de música genuinamente brasileira deste ano, o 21º 
Sonora Brasil Sesc traz para o Rio Grande do Norte a banda Corporação Musical 
Cemadipe (GO). A iniciativa é do Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço 
Social do Comércio (Sesc RN). Os concertos serão em Natal (10/09), Jardim do Seridó 
(11/09) e Mossoró (12/09) 
 
Este é o 3º grupo que se apresenta no RN pelo Sonora Brasil, com o tema Bandas de 
música: formações e repertórios. Formada por jovens de Aparecida de Goiânia (GO), 
a banda existe desde 2005 e traz um repertório de marchas e hinos de relevância 
histórica, com enfoque especial para compositores goianos, além de peças de seu 
repertório específico.  
 
Em Natal, a apresentação acontecerá às 19h no Auditório do Sesc Cidade Alta; em 
Jardim do Seridó e Mossoró às 19h, respectivamente nas unidades das duas cidades. 
 
Além das apresentações da banda goiana, teremos dois intercâmbios em Natal com 
a Filarmônica de Mãe Luiza e a Banda Sinfônica da Cidade do Natal. Em Jardim do 
Seridó, a banda anfitriã realiza intercâmbio com a Filarmônica Euterpe Jardinense. 
 
Sonora Brasil 
 
O projeto Sonora Brasil busca despertar um olhar crítico sobre a produção e sobre os 
mecanismos de difusão da música no país, incentivando novas práticas e novos 
hábitos de apreciação musical, promovendo apresentações de caráter 
essencialmente acústico, que valorizam a autenticidade sonora das obras e de seus 
intérpretes. 

https://2.bp.blogspot.com/-YLq70EKSj90/W5am9HDL86I/AAAAAAACCvA/HCAKnpTg3b0Si78XRfTYyIrbgqETQBWrwCLcBGAs/s1600/89b9c692b94fd10012907a7cf59bda3e-484x363.jpg
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O tema deste ano apresenta um panorama das tradicionais bandas que, espalhadas 
por todo o Brasil, são reconhecidas como importantes instituições formadoras de 
músicos, responsáveis pela base da educação musical de um grande número de 
instrumentistas que hoje integram orquestras e conjuntos de câmara. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sonora Brasil Sesc apresenta Corporação Musical Cemadipe (GO) 
Quando e onde? 
NATAL 
10/09 | 19h | Sesc Cidade Alta. Rua Cel. Bezerra, 33. 
Intercâmbio com a Filarmônica de Mãe Luiza (maestro Leonardo Sodré) e a Banda 
Sinfônica da Cidade do Natal (maestro Willames Costa) 
CAICÓ 
11/09 | 19h | Auditório da Câmara da CDL. Rua Coronel Felinto Elísio, 20, Centro. 
Jardim do Seridó/RN. 
Intercâmbio com a Filarmônica Euterpe Jardinense (maestro José Ivanaldo 
“Sansão”). 
MOSSORÓ 
12/09 | 19h | Sesc Mossoró. Rua Doutor João Marcelino, s/n. Nova Betânia. 
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VEÍCULO: BLOG ROBERTO FLÁVIO  DATA: 10.09.18 
 

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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VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 10.09.18 
 

Atualização: Prefeitura inicia debate sobre 
revisão de lei que instituiu Conselho de 
Turismo 

 

Imagem: Alex Silva/Assessoria 

 
Secretário municipal de Eventos, Turismo, Esportes e Juventude da Prefeitura do Assú, 
Braz Barreto (foto) julgou positivamente a reunião ocorrida quinta-feira última (06), com a 
presença do Poder Público e de outras entidades e instituições governamentais e não 
governamentais, com o intuito de discutir o aperfeiçoamento e atualização da Lei 
Municipal nº 22/1997 que criou o Conselho Municipal de Turismo. 

 
O encontro teve o comparecimento de representantes do Sebrae, Senac, do setor 
hoteleiro, dentre outros. 

 
“Infelizmente não tivemos a participação que queríamos, já que enviamos ofícios para 
diversos órgãos públicos e privados, mas mesmo assim a avaliação é satisfatória”, 
declarou o secretário, enfatizando que a modernização da lei revela o interesse da 
administração Gustavo Soares-Sandra Alves em estruturar a política de fomento à área 
turística, transformando-a em canal para a geração de emprego e renda. 

 
A Prefeitura agora produzirá a Minuta do Projeto de Lei com as revisões e que passará 
pela deliberação da Câmara de Vereadores. 

 
Após a aprovação da matéria pelo Legislativo, antecipa o secretário Braz Barreto, a 
etapa seguinte será a reconstituição do Conselho Municipal de Turismo, que funcionará 
como instância de planejamento participativo nas gestões locais, sendo constituído 
como um fórum deliberativo no tema turismo. 

 
O órgão terá como atribuição fundamental consolidar parcerias e proporcionar, através 
de suas ações, o envolvimento e o comprometimento dos mais variados setores 
socioeconômicos do município no fomento da atividade turística. 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-9EYwT7581GQ/W5cghq8xP6I/AAAAAAADkhg/qbAT0_qiekc5ywyVcYkZ2DkRkYLOBiA1gCLcBGAs/s1600/imagem5.jpg
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