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Casa de Cultura Popular de Caicó recebe exposição Siso Oro 

Imagens que falam 

 

Esta em exposição na Casa de Cultura Popular a Exposição Siso Oro: Imagens que falam 

de Gil Leal com o candomblé, em representações de Orixás e suas histórias. A exposição 
reúne 20 pinturas em técnicas mistas sobre banner. 

Cada obra corresponde à mitografia de 16 Orixás e suas trajetórias, conforme vivenciadas 

pelo artista em suas pesquisas em terreiros de candomblé em Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e aqui no estado. Sisọ ọrọ é uma expressão yoruba que pode ser traduzida em 

português como “imagem que fala”. A iniciativa é do Serviço Social do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio.01 
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PELO QUINTO ANO CONSECUTIVO, SENAC RN É 

ELEITO UMA DAS 150 MELHORES EMPRESAS PARA 

TRABALHAR NO BRASIL 

 

Guia VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Você Trabalhar classificou o 

Senac RN como a melhor empresa de médio porte para se trabalhar no 

Brasil, na categoria Educação. A publicação traz o ranking das 150 melhores 

empresas, calculado a partir de critérios que consideram a qualidade no 

ambiente funcional e na gestão de pessoas. Este é o quinto ano consecutivo 

que o Senac RN integra o Guia, que é desenvolvido pelo Grupo Abril, em 

parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA). 
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O resultado foi divulgado na noite de ontem (7), em cerimônia de premiação 

realizada em São Paulo. O evento contou com a participação do Diretor 

Regional do Senac RN, Raniery Pimenta, da gerente de Desenvolvimento de 

Pessoas, Rose Câmara, e da coordenadora de Comunicação, Fernanda 

Ledebour. 

 

Presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, destaca 

importância da premiação 

A edição deste ano teve participação recorde de 500 empresas, que se 

inscreveram voluntariamente para minuciosa análise. Além dos mais de 

270.000 empregados que responderam à pesquisa, a redação de VOCÊ S/A 

percorreu 96 cidades em 21 estados das cinco regiões do país para conhecer 

291 organizações que chegaram até a última etapa da seleção. 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Queiroz, 

afirmou que “a premiação é mais uma mostra de que o Sistema Fecomércio 

segue, firme, no caminho certo: o da excelência e da otimização de 

resultados como frutos do trabalho de uma equipe motivada e comprometida 

com a sua missão”. 
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Pelo quinto ano consecutivo, Senac RN é 
eleito uma das 150 melhores empresas para 
trabalhar no Brasil 

 
O Guia VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Você Trabalhar classificou o Senac 
RN como a melhor empresa de médio porte para se trabalhar no Brasil, na categoria 
Educação. 
 
A publicação traz o ranking das 150 melhores empresas, calculado a partir de 
critérios que consideram a qualidade no ambiente funcional e na gestão de pessoas. 
Este é o quinto ano consecutivo que o Senac RN integra o Guia, que é desenvolvido 
pelo Grupo Abril, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA). 
 
O resultado foi divulgado na noite de ontem (07), em cerimônia de premiação 
realizada em São Paulo. O evento contou com a participação do Diretor Regional do 
Senac RN, Raniery Pimenta, da gerente de Desenvolvimento de Pessoas, Rose 
Câmara, e da coordenadora de Comunicação, Fernanda Ledebour. 

https://4.bp.blogspot.com/-ACrCCh_hKwE/W-QsQZI6mMI/AAAAAAACG18/aDOQdrcfg5EnKmPgbi0b1pzzMRNaNCXlQCLcBGAs/s1600/WhatsApp-Image-2018-11-07-at-10.42.06-484x363.jpeg
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A edição deste ano teve participação recorde de 500 empresas, que se inscreveram 
voluntariamente para minuciosa análise. Além dos mais de 270.000 empregados que 
responderam à pesquisa, a redação de VOCÊ S/A percorreu 96 cidades em 21 
estados das cinco regiões do país para conhecer 291 organizações que chegaram até 
a última etapa da seleção. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Queiroz, afirmou 
que “a premiação é mais uma mostra de que o Sistema Fecomércio segue, firme, no 
caminho certo: o da excelência e da otimização de resultados como frutos do 
trabalho de uma equipe motivada e comprometida com a sua missão”. 
 
Queiroz também destacou o fato de que quatro das cinco melhores empresas para 
se trabalhar na área de Educação fazem parte do Sistema “S”. “Este é mais um 
reconhecimento do nível de qualidade e maturidade da gestão empregada no 
Sistema ‘S’, em especial no Rio Grande do Norte, que conta com o Senac e Sebrae 
neste seleto grupo”, finalizou. 
 
Para o diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, este resultado é fruto de um 
modelo de gestão participativo e que conta com políticas e práticas que possibilitam 
aos colaboradores alinhamento com os propósitos da organização e 
desenvolvimento profissional. 
 
Referência em qualificação profissional 
 
Instituição vinculada ao Sistema Fecomércio RN, o Senac é uma entidade privada, 
sem fins lucrativos, que investe recursos na qualificação e formação profissional. 
Atualmente, tem cerca de 520 colaboradores no estado e possui nove unidades 
fixas, localizadas nos municípios de Natal, Macaíba, Caicó, Assú e Mossoró. Além 
disso, conta com um diversificado portfólio, com cerca de 350 cursos. 
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Feira reúne setores da indústria, comércio e serviços 
em Mossoró e estima R$ 30 milhões em negócios 
Evento chega à 30ª edição em 2018. Feira Industrial e Comercial da Região Oeste 

acontece até sábado (10) na Estação das Artes. 

Por G1 RN 

 

Ficro 2018 foi aberta nesta quarta-feira (7) em Mossoró — Foto: Reprodução/Inter 

TV Cabugi 

Uma exposição que reúne representantes de cerca de 25 atividades 
econômicas da Região Oeste potiguar em Mossoró foi aberta nesta quarta-
feira (7) e segue até o sábado (10). A Feira Industrial e Comercial da Região 
Oeste (Ficro), que chega à 30ª edição em 2018, espera alcançar R$ 30 
milhões em negócios no período. Mais de 20 mil pessoas são aguardadas na 
Estação das Artes, onde o evento acontece. 
 
Ao todo, 225 expositores das áreas da indústria, comércio e serviços 
participam do evento. A feira apresenta o que é produzido, comercializado e 
também investido em Mossoró e região, desde o artesanato, passando pela 
gastronomia, varejo e tecnologia. 
 
Em um dos pavilhões, acontece a Segunda Mostra de Turismo - uma 
oportunidade dos visitantes conhecerem as potencialidades turísticas do 
Oeste. Se a expectativa da organização, de chegar a R$ 30 milhões em  
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negócios, se confirmar, vai representar aumento de 15% em relação ao ano 
anterior. 
 
Os setores são bem variados. Enquanto o Terceiro Régis, que á diretor de 
uma startup, estreia no evento apresentando um software com soluções para 
a área da gastronomia, A representante comercial Elania Cordeiro viajou de 
Natal a Mossoró para acompanhar o mercado automobilístico da região. 
 
Além da exposição há rodadas de negócios e palestras empresariais 
realizadas pelo Sebrae, participação de projetos sociais dos sistemas Fiern, 
Fecomércio e Facern, além de exposição de veículos e mostra de moda. 
 
A feira abre às 18h e a entrada é gratuita. 
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Mais de 700 casos de câncer de próstata são diagnosticados na cidade 

De 2006 a 2017, número de casos diagnosticados e tratados chegou a 727 

Maricelio Almeida/Da Redação 

O número de casos de câncer de próstata diagnosticados e tratados em Mossoró no 

período de janeiro de 2006 a dezembro de 2017 chegou a 727. Os dados foram revelados 
pela Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC). 

Ainda segundo o Registro Hospitalar de Câncer (RHC) da LMECC, somente em 2017 

foram diagnosticados e tratados 98 casos da doença na Liga. Já em relação ao número de 

mortes causadas pelo câncer de próstata em Mossoró, o Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS) aponta para 198 óbitos de 2006 a 2017. No Rio 

Grande do Norte, foram 2.678 mortes decorrentes da doença no mesmo período e, no 
Brasil, o quantitativo chegou a 143.484. 

Com o objetivo de alertar à população masculina sobre a importância do diagnóstico 

precoce do câncer de próstata, a Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de 

Mossoró e Região (AAPCMR) dá continuidade às palestras e rodas de conversa dentro da 

programação do “Novembro Azul” 

Para repassar o alerta sobre a necessidade de realização dos exames Antígeno Prostático 

Específico (PSA) e o toque retal, será ministrada nesta quarta, 8, palestra pela enfermeira 
da AAPCMR, Keylla Duarte, na sede Grupo Control Engenharia. 

Já na sexta, 9, pela manhã, o tema será tratado no Sindicato dos Servidores Públicos da 

Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte (SINAI) e à noite haverá 

orientações sobre o assunto na sede do Serviço Social do Comércio (SESC), durante a 

final dos Jogos dos Comerciários. No dia 20 de Novembro a conversa é com membros da 

Igreja Batista. 
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Ao JORNAL DE FATO, a enfermeira Keylla Duarte destacou a importância da 

desconstrução do preconceito relacionado ao exame de próstata. “Alguns homens não 

fazem o exame porque acham que isso vai afetar a sua masculinidade, e outros dizem que 

não fazem porque vão se sentir constrangidos, porque vai ser doloroso, e nas palestras a 

gente sempre tem buscado descontrair isso neles, através da educação em saúde, falando 

que muito mais importante é a vida deles. O exame dura entre dois e três minutos, que 
podem salvar uma vida”, pontuou. 

Ainda segundo Keylla, o diagnóstico precoce da doença faz com que o paciente tenha até 

100% de chance de cura. “O exame de toque é mais preciso do que o PSA, então é muito 

mais confiável. Do que adianta não fazer o exame por puro preconceito e aí descobrir o 

câncer tarde demais e perder a sua vida? Na palestra a gente visa informar os homens 

quanto aos sinais e sintomas que eles devem estar atentos, ressaltando que o câncer, em 

seu estágio inicial, ele é assintomático, o paciente não sente nada, daí a importância dele 
ir regularmente ao médico, pelo menos uma vez ao ano”, acrescentou. 

Por fim, a enfermeira relata que campanhas como o “Novembro Azul” têm despertado 

nos homens uma maior conscientização em relação aos cuidados com a sua saúde. “A 

gente tem conseguido diagnosticar a doença mais cedo em alguns casos devido às 

campanhas e ações de conscientização, os homens estão tomando consciência, pouco a 

pouco, da importância de cuidar de sua saúde”, reforçou. 

As empresas e instituições que quiserem agendar palestras podem entrar em contato com 

a AAPCMR através do (84) 98899-5064. As palestras são realizadas gratuitamente no 
horário das 8h às 13h30. 

Estatísticas 

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(INCA), 68.220 novos casos da doença devem ser diagnosticados no Brasil neste ano de 

2018. No Rio Grande do Norte, a previsão aponta para o surgimento de 1.090 casos de 

câncer de próstata. 
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Novembro Azul busca quebrar 
preconceito e estimular cuidado com 
a saúde masculina 
 

Mais uma campanha de conscientização sobre o diagnóstico precoce do 
câncer acontece neste mês. Para alertar os homens sobre questões 
relacionadas à saúde da próstata, a Associação de Apoio aos Portadores de 
Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR) dá continuidade às palestras e 
rodas de conversa. 

 
A programação faz parte da campanha Novembro Azul, que visa orientar a 
população masculina sobre a importância de dois exames que devem ser 
feitos em conjunto, o Antígeno Prostático Específico (PSA) e o toque retal, 
realizados para detecção do câncer de próstata, que quanto mais cedo for 
diagnosticado, maiores as chances de cura.   

 
Para repassar esse alerta, amanhã, 8, haverá palestra ministrada pela 
enfermeira da AAPCMR, Keylla Duarte, no Grupo Control Engenharia. Já na 
sexta, 9, pela manhã  o tema será tratado no Sindicato dos Servidores 
Públicos da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte 
(SINAI) e à noite haverá orientações sobre o assunto na sede do Serviço 
Social do Comércio (SESC), durante a final dos Jogos dos Comerciários. No 
dia 20 de Novembro a conversa é com membros da Igreja Batista. 

 
Além disso, as empresas e instituições que quiserem agendar palestras 
podem entrar em contato com a Associação, através do (84) 98899-5064. As 
palestras são realizadas gratuitamente no horário das 8h às 13h30. 
 
Estatísticas 
Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (INCA), 68.220 novos casos da doença devem ser diagnosticados no 
Brasil neste ano de 2018. No Rio Grande do Norte, a previsão aponta para o 
surgimento de 1.090 casos de câncer de próstata. 

 
Dados encaminhados pelo Registro Hospitalar de Câncer (RHC) da Liga 
Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) mostram que de 
janeiro a dezembro de 2017 foram diagnosticados e tratados 98 casos da 
doença na LMECC. Quando considerado o período de janeiro de 2006 a 
dezembro de 2017, o número chega a 727. 
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Óbitos 
Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), encaminhados pelo RHC-LMECC revelam que o número de 
mortes que teve como causa básica o câncer de próstata em Mossoró no 
período de janeiro a dezembro de 2006 a 2016 foi de 198. Já no RN, foram 
2.678 mortes decorrentes da doença no mesmo período e, no Brasil, o 
quantitativo de mortes decorrentes do câncer de próstata chegou a 143.484. 
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