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Diretora de agência alemã visita sede da 
Fecomércio para conhecer e ampliar 

parcerias 

 

Representando o presidente Marcelo Queiroz, o vice-presidente da Fecomércio RN, Gilberto 

Costa, recebeu, na tarde desta terça-feira (6) a visita da diretora no Brasil da Agência de 

Desenvolvimento Econômico do governo da Alemanha, Glória Rosa, que esteve acompanhada do 

Cônsul Honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert. Foi apresentado à comitiva, um resumo das 

ações do Sistema Fecomércio em parceria com o país europeu. 

A parceria entre o Sistema Fecomécio RN e a Alemanha teve início em 2009, com o 

desenvolvimento de vários projetos com o corpo técnico e alunos do Senac RN, como cursos na 

área de Gastronomia, Desenvolvimento Econômico e turismo. 

Para o futuro, a entidade potiguar irá trabalhar em cursos nas áreas de Gestão, Tecnologia e 

Turismo. 

“Muito interessantes os projetos desenvolvidos pelo Sistema Fecomércio, o Senac, em prol do 

desenvolvimento econômico. Meu papel é captar projetos do Rio Grande do Norte e levar para a 

Alemanha, para as empresas alemães investirem no estado”, comentou Glória Rosa. 

Gilberto Costa, ressaltou os números positivos gerados a partir da parceria Fecomércio-Alemanha. 

“Mais de 400 pessoas participaram dos cursos desenvolvidos pelo projeto Verena, novos cursos 

no portfólio do Senac foram criados, ações que visam o crescimento potiguar”, completou. 

Participaram também da reunião na Fecomércio, o diretor Regional do Sesc, Fernando Virgílio, o 

diretor executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, e técnicos do Sistema Fecomércio RN. 
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Sesc Saúde Mulher chega a Macaíba 

Exames gratuitos e orientações em saúde feminina estarão disponíveis na unidade 

móvel até 18 de dezembro. 

Por Redação 

 
FOTO: REPRODUÇÃO 

As mulheres de Macaíba, região metropolitana da capital potiguar, terão acesso a 

exames gratuitos. A unidade móvel Sesc Saúde Mulher estaciona no município para 

oferecer mamografias, preventivos e orientações sobre saúde feminina. A solenidade 

de instalação está marcada para o dia 12/11, às 19h, na área do estacionamento da 

Prefeitura Municipal de Macaíba. O projeto do Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, permanecerá até o 

dia 18/12 na cidade. 

A meta do projeto é realizar 1.600 exames, sendo 800 mamografias e 800 preventivos 

(também conhecidos como Papanicolau), além de 2.000 orientações sobre saúde 

feminina. Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice 

compõem a equipe que assistirá às mulheres. A estrutura é equipada com consultório 

ginecológico, sala de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de 

atendimento e área externa para orientações sobre saúde. 
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Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio por meio dos 

agentes de saúde, e poderão ser feitos na própria unidade após a solenidade de 

instalação. Podem fazer o exame Papanicolau mulheres com idade entre 25 e 64 anos. 

Já a mamografia pode ser realizada por mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. 

Os documentos necessários para o agendamento dos serviços são RG, CPF, cartão 

SUS e comprovante de residência. O horário de funcionamento da unidade é segunda-

feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h; de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 

17h. 

Sobre o projeto 

O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, a unidade móvel Sesc Saúde Mulher, 

à época um projeto piloto. Desde então, já foram realizadas 19.050 mamografias e 

24.004 preventivos, além de 144.073 ações de educação em saúde. 

Das quase 50 mil mulheres, precisamente 49.992, atendidas pela unidade em 27 

municípios potiguares foram detectadas alterações em 806 delas a partir dos exames 

ofertados pelo projeto, sendo encaminhadas ao serviço público de saúde para dar 

continuidade ao tratamento. 

Serviço: 

O quê? Sesc Saúde Mulher chega a Macaíba 

Solenidade de instalação? 12/11, às 19h, Prefeitura de Macaíba (pátio do 

estacionamento). 

Permanência?  De 12/11 a 18/12 (exceto feriados) | Segunda-feira, das 9h às 12h e 

das 13h às 17h; de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
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10ª Aldeia Sesc Seridó oferece 
programação cultural gratuita 

 

Uma programação gratuita com teatro, música, artes visuais, capacitações e cinema. 

Assim será a Aldeia Sesc Seridó, que celebra 10 anos de promoção à cultura na 

região. As atividades acontecem de 8 a 14 de novembro em Caicó, e dia 13 de 

novembro em Jardim do Seridó. A iniciativa é do Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 

A 10ª Aldeia Sesc Seridó em Caicó começa com a pré-Aldeia dia 8, que contará com 

encontro de poetas e declamadores – incluindo o famoso cordelista mossoroense 

Antonio Francisco –, seguido do espetáculo teatral “O torto andar do outro”, da Cia 

Pão Doce (Mossoró/RN). 

Mas a abertura oficial será mesmo dia 9, com seminário aberto ao público do projeto 

de artes cênicas do Sesc Brasil, o Palco Giratório. Será a 1ª vez que o estado recebe o 

seminário do projeto nacional, sendo realizado até dia 11/11. Para participar da outra 

ação formativa do projeto, a oficina sobre teatro de rua que acontece dias 9 e 10, é 

preciso se inscrever pelo e-mail cultura@rn.sesc.com.br. As vagas são limitadas. 

Às 16h, começa o cortejo com filarmônicas, grupos e artistas potiguares, o qual 

culminará em um concerto com todas as filarmônicas convidadas, apresentações de 

dança com grupos folclóricos como Os Negros do Rosário e Caboclos do Mestre 

Bebé, e ainda com o tradicional Bloco do Magão. 

No sábado (10), serão apresentadas três peças: “Circo sem futuro”; “Meu Seridó”, da 

Casa de Zoé (Natal/RN); e a pré-estreia de “Chico Jararaca”, da Cia Trapiá 

(Caicó/RN). 

Domingo (11) também é dia de teatro. A programação começa com Emanoel 

Bonequeiro (Caicó/RN) e seu teatro de João Redondo, seguido de “A coisa do 

humano”, da Cia Bagana de Teatro (Mossoró/RN), o espetáculo do Palco Giratório, 

“Os cavaleiros da triste figura”, do grupo Boca de Cena (SE), será a atração seguinte  
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da programação, finalizada com “Pelo pescoço”, espetáculo oriundo da exposição 

homônima que estreou na Galeria Sesc Cidade Alta em maio de 2017. 

Na segunda-feira (12), os caicoenses poderão assistir a “Dois corações e quatro 

segredos”, do Coletivo de Artistas Caicó. Na terça (13) e quarta-feira (14), tem sessão 

do CineSesc com entrada gratuita. Durante quase toda a programação da 10ª Aldeia 

Sesc Seridó, de 5 a 30/11, ficará em cartaz a exposição “Sisọ ọrọ: imagens que 

falam”, do artista plástico Gil Leal. 

Além disso, de forma inédita, o projeto será levado a Jardim do Seridó: na terça-feira, 

tem espetáculo: “Sob o sol” e encontro de duas filarmônicas da região. 
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RN instala comissão para cumprir 
metas da ONU de desenvolvimento 
sustentável 

Comissão Estadual da ODS é coordenada pelo Gabinete Civil do RN e conta 
com representantes de diversas Secretarias de Estado 

José Aldenir / Agora RN 
evento ocorrerá no auditório da Governadoria, às 15h, e também promoverá a posse dos integrantes 
da comissão 

 

Redação 

O Governo do Estado realiza nesta quarta-feira, 7, a instalação da Comissão 
Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que terá a 
finalidade de debater ações e projetos para o cumprimento dos 17 objetivos 
definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), através da Agenda 
2030, no Rio Grande do Norte. O evento ocorrerá no auditório da 
Governadoria, às 15h, e também promoverá a posse dos integrantes da 
comissão, e palestra do coordenador do Escritório do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Salvador (BA), Frederico 
Lacerda. 

A Comissão Estadual da ODS é coordenada pelo Gabinete Civil do RN e conta 
com representantes de diversas Secretarias de Estado, das Universidades 
Federal e do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN e UERN), do Tribunal de 
Justiça e Assembleia Legislativa, da Federação dos Municípios do RN  
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(FEMURN), das entidades do setor produtivo FIERN e FECOMÉRCIO, além 
de três instituições da sociedade civil que foram selecionados através de edital 
público: Instituto Brasileiro de Habitação de Interesse Social – IBRHIS; 
Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Rio Grande do Norte – GACC; 
Núcleo de Meio Ambiente Renovável – NUMAR. 

Presença do PNUD 

O Coordenador do Escritório do PNUD em Salvador, Frederico Lacerda, 
estará presente na primeira reunião da comissão estadual da ODS como 
palestrante sobre o tema. Frederico tem nacionalidade portuguesa e brasileira 
e atua há 12 anos no Programa da ONU. Graduado em Antropologia Social e 
Estudos do Desenvolvimento, com mestrado em Administração, Frederico 
Lacerda é responsável pela carteira de projetos do Escritório do PNUD na 
capital baiana, cuja cooperação abrange os Estados da região nordeste do país 
em áreas diversas como desenvolvimento rural, urbano, econômico e social. 

Agenda 2030 

As 17 Ações que compõe os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram 
definidas em 2015, e são alinhados com 169 metas estabelecidos pela ONU, 
envolvendo temáticas diversificadas, como erradicação da pobreza, segurança 
alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das 
desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção 
e de consumo, mudanças climáticas, sustentabilidade nos centros urbanos, 
proteção dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico 
inclusivo, infraestrutura e industrialização, governança, e meios de 
implementação. 
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Ataque ao Sistema S é ‘falta de 

conhecimento’ , diz presidente da CNI 

Robson Andrade se refere a declarações de Paulo Guedes, futuro ministro da 

Economia 

Por Redação 

 
ROBSON ANDRADE - PRESIDENTE DA CNI. FOTO: WILSON 

DIAS/AGÊNCIA BRASIL 

O mal-estar entre a indústria e o economista Paulo Guedes, já anunciado como titular 

do futuro superministério da Economia, ganhou mais um capítulo com a informação 

de que ele pretende mexer no funcionamento do Sistema S. As primeiras fricções 

haviam surgido com o plano de extinção do Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (Mdic) como pasta independente e com a ideia de um corte 

unilateral nas tarifas de importação. Em conversas sobre o Sistema S, Guedes tem dito 

que a solução é “privatizar” o que haveria de melhor nele, o Senai, segundo apurou o 

Valor. 

Para o economista, o ensino técnico poderia ser assumido por um grupo de educação 

privado, que já atue com ensino básico e superior, e teria a formação técnica como 

complementar à grade. Guedes tem ressaltado a interlocutores o custo total dos 

serviços sociais autônomos e quanto efetivamente é investido em educação – 

apontando custo elevado em estrutura administrativa e publicidade, por exemplo. 



 

CONTINUAÇÃO 

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, afirmou 

que há “falta de conhecimento” sobre a atuação do Senai e do Sesi. Ele vê os ataques 

como produto de “desinformação” e garante que é exemplar a prestação de contas das 

duas entidades do Sistema S vinculadas ao setor industrial. “Há 100% de 

transparência”, disse Andrade ao Valor. “Não falo pelos demais, mas todos os 

contratos do Sesi e do Senai estão disponíveis na internet para qualquer um ver”, 

acrescentou. 

Em referência aos amplos poderes de Guedes no governo do presidente eleito, Jair 

Bolsonaro, o empresário já havia dito, em entrevista na semana retrasada, que o país 

não precisava de um “czar” para resolver os problemas da economia. De acordo com 

Andrade, o Senai e o Sesi são tidos como referências dentro do Sistema S pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Corregedoria Geral da União (CGU). Seus 

orçamentos, demonstrações contábeis e pareceres de auditorias independentes são 

públicos por meio de portais de transparência, disse. 

Segundo ele, o Senai recebe anualmente 3,7 milhões de matrículas para qualificação 

profissional em cursos técnicos e de educação continuada. Dois navios-escola 

circulam pela Amazônia para oferecer cursos às comunidades ribeirinhas. O Senai 

dispõe ainda de 26 institutos de inovação. O Sesi, por sua vez, beneficia 1,2 milhão de 

estudantes por ano e atende a mais de 4 milhões de pessoas com serviços de 

segurança e saúde no trabalho. “Tudo isso custa caro.” 

Andrade também fez uma defesa do recolhimento direto de encargos para financiar o 

Sistema S por indústrias com mais de 50 empregados. “Há uma decisão do plenário 

do TCU, jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e uma portaria da 

Receita Federal atestando a legalidade.” A arrecadação dos serviços sociais 

autônomos tem como base o recolhimento compulsório de 0,2% a 2,5% sobre a folha 

de pagamento das empresas. Um fenômeno recente tem sido a arrecadação direta, que 

não é feita pela Receita, mas recolhida pelos filiados da indústria ao Sesi e Senai. Isso 

ocorre, segundo Andrade, porque a Receita cobra 3% como taxa de administração 

para transferir os recursos ao Sistema S. “Ou seja, recolhemos R$ 100, e Sesi e Senai 

só recebem R$ 97”, afirmou. 

Desde 2012, porém, a queda no número de trabalhadores empregados na indústria tem 

feito encolher os dois tipos de arrecadação. O Valor apurou que o presidente da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, prefere evitar 

declarações contrárias ao novo governo antes de uma conversa com Bolsonaro 

pessoalmente. A interlocutores, contudo, foi categórico: “Pelo Sesi e pelo Senac de 

São Paulo eu ponho a mão no fogo”. Na semana passada, em redes sociais, Skaf 

rebateu afirmação de Guedes de que salvaria a indústria “apesar dos industriais 

brasileiros”. “A indústria brasileira sobreviveu apesar dos governos. Isso sim é 

verdade”, disse. 

****Publicado no jornal Valor Econômico (06.11.2018) 
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Novo governo não decidiu se 
universidades vão para Ciência e 
Tecnologia 

Pontes defendeu ainda parcerias com o sistema S para levar a metodologia 
de entidades como Sesc e Senai para escolas de ensino médio 

Neila Silva 
Marcos Pontes, indicado para ministro de Ciências e Tecnologia no governo Bolsonaro 

Redação 

Indicado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para chefiar o Ministério da 
Ciência e Tecnologia, o engenheiro Marcos Pontes – que ficou conhecido após 
viajar para o espaço – disse que não foi batido o martelo sobre a ida do ensino 
superior para a pasta da Ciência e Tecnologia, como chegou a ser anunciado. 
Ele afirmou que a decisão será tomada pelo futuro ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, e pelo próprio Bolsonaro e evitou se posicionar sobre o 
assunto. 

“Existem prós e contras. Há uma associação porque há muita ciência nas 
universidades, mas há conexão com o restante do ensino que precisa ser 
analisado”, afirmou, acrescentando que as Comunicações podem não ficar na 
pasta, como é hoje. 

Um de seus projetos para a pasta é propor a mudança de legislação para 
permitir que universidades públicas recebam recursos da iniciativa privada. 
Atualmente, o dinheiro tem que passar por fundações ou as doações têm que 
obedecer uma série de regras, o que acaba desestimulando o aporte. 
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“A legislação tem que ser revista para permitir que universidades recebam 
recursos diretamente para investimentos em pesquisa, projetos, patentes que 
interessem à empresa. Essa é uma das minhas bandeiras”, afirmou. 

Um dos integrantes da equipe de transição de Bolsonaro, Pontes conversou 
com a imprensa entre reuniões no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). 
Ele disse que já está conversando com empresários e federações de indústria 
para encontrar meios de facilitar os investimentos. “Acho que a resistência das 
universidades vai ser superada com resultados”, acrescentou. 

Pontes defendeu ainda parcerias com o sistema S para levar a metodologia de 
entidades como Sesc e Senai para escolas de ensino médio. Ele ponderou que 
a formação técnica é cara, mas que a parceria pode possibilitar que sejam 
dadas oficinas das entidades diretamente nas escolas. 

Outra ideia é utilizar a tecnologia para melhorias efetivas para a população, 
como no saneamento e agricultura. Um dos projetos é dessalinizar águas de 
poços no sertão nordestino, o que pode ser feito em parceria com Israel. “O 
astronauta sozinho não faz nada, mas se juntarmos agricultura, municípios e 
outros ministérios, é possível fazer.” 

Ele também disse que quer aumentar a presença da ciência e tecnologia nas 
escolas públicas, desde o ensino fundamental, com aulas como robótica e 
astronomia, e no médio. Outra bandeira do futuro ministro é a valorização da 
pesquisa e da carreira de pesquisador. 

Nesta terça-feira, 6, Pontes se reuniu com o atual ministro da Ciência e 
Tecnologia, Gilberto Kassab, para levantar informações sobre a pasta. Em 
época de orçamento apertado, Pontes disse que trabalhará para reduzir o 
contingenciamento para a área e mostrar que são necessários investimentos 
no setor. “A ciência e tecnologia foi colocada de lado porque as pessoas não 
veem a importância estratégica”, completou. 

Programas atuais como o Ciência sem Fronteiras e o Pronatec ainda serão 
analisados pela equipe do ministro. “Estamos fazendo um raio x que envolve o 
custo benefício desses programas. Vamos colocar na balança e ver o que 
mantém, o que aperfeiçoa e o que cancela”, completou. 

Ele evitou responder perguntas sobre o cerceamento de professores em sala de 
aula por simpatizantes de Bolsonaro – como o caso da deputada eleita por 
Santa Catarina, Ana Caroline Campagnolo (PSL), que pediu que estudantes 
gravassem e denunciassem professores. Pontes disse ainda o governo 
Bolsonaro não deverá ter interferência de posições religiosas nas questões 
científicas. “Não vejo interferência da igreja, a ciência segue seu rumo”, 
completou. 
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