FECOMÉRCIO
VEÍCULO: BLOG ROSALIE ARRUDA

DATA: 02.06.18

Semiárido entra no centro dos debates no
Seminário Motores do Desenvolvimento
Palma-Forrageira-FabrícionEdino

Motores do Desenvolvimento
Nesta segunda-feira (04), as 8h30 as 12h, autoridades, professores e
empresários se reúnem na Casa da Indústria Potiguar para receber o embaixador
de Israel no Brasil, Yossi Avranham Shelley, que vai palestrar sobre “Israel e
Suas Conquistas”, no Seminário Os Motores do Desenvolvimento.
O evento faz parte da comemoração dos 60 anos da Universidade UFRN e é
promovido em parceria com Sistema Fecomércio RN, Sistema Fiern, Ministério
Público e RG Salamanca Investments e TRIBUNA DO NORTE.

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA

DATA: 02.06.18

MOTORES DO DESENVOLVIMENTO DISCUTIRA
POTENCIALIDADES DO SEMIÁRIDO

A próxima edição do “Motores do Desenvolvimento do RN”, segunda-feira, 4 de
junho, vai ter como tema “Os desafios e as potencialidades do semiárido” e integra
os eventos planejados para as comemorações dos 60 anos da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN). Entre os palestrantes, estão o embaixador de
Israel no Brasil, Yossi Avraham Shelley; o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da
Embrapa, Celso Moretti; o diretor presidente da Agrícola Famosa, Luiz Roberto
Barcelos; e o superintendente do Banco do Nordeste, Fabrizzio Leite Feitosa.
O uso consciente da água, o desenvolvimento de pesquisas nos âmbitos da UFRN e
Embrapa, além da adoção de sistemas mais modernos de dessalinização estão
entre os assuntos que a serem discutidos durante o seminário. As linhas de
financiamento bancário para a compra de insumos e equipamentos para a
agricultura também devem ser apresentadas.
O acesso para o evento é aberto aos interessados. As inscrições são necessárias
devido a obrigatoriedade de credenciamento, e devem ser feitas pelos telefones
4006-6120 ou 4006-6121.

CONTINUAÇÃO
O Seminário Motores do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte é promovido pelo
jornal Tribuna do Norte, Sistema FIERN, Sistema Fecomércio, UFRN, Ministério
Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e a RG Salamanca Investimentos.
Veja a Programação da 35ª Edição do “Motores do Desenvolvimento do RN”:
Data: 04.06.2018
Horário: 8h
Local: Auditório Albano Franco, na Casa da Indústria/FIERN
Tema: “Semiárido: Desenvolvimento, Desafios e Potencialidades”.
8h30 – Abertura – Pronunciamento da Reitora da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), Ângela Maria Paiva Cruz;
9h – Palestra 1: “Israel e suas conquistas” – Yossi Avraham Shelley, embaixador de
Israel no Brasil;
9h30 – Palestra 2: “Caso de Sucesso no Semiárido Brasileiro” – Luiz Roberto
Barcelos, diretor presidente da Agrícola Famosa;
10h – Palestra 3: “Banco do Nordeste, Inovação no Desenvolvimento do Semiárido”
– Fabrizzio Leite Feitosa, superintendente estadual do Banco do Nordeste no Rio
Grande do Norte;
10h30 – Palestra 4: “Pesquisa e Desenvolvimento para Inovação da Agropecuária
no Semiárido” – Celso Moretti, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa;
11h – Debate e perguntas com palestrantes
Mediação: Ângela Maria Paiva Cruz, reitora da UFRN;
12h – Encerramento.

SESC
VEÍCULO: BLOG OLHO AGORA

DATA: 01.06.18

Sistema Fecomércio e Prefeitura de Currais Novos
inauguram “Carreta SESC Saúde Mulher” na próxima
quarta, 06

O Sistema Fecomércio RN e a Prefeitura Municipal de Currais Novos
inauguram na próxima quarta-feira (06) às 19h na Praça da Rodoviária
(Avenida Teotônio Freire), a Unidade Móvel “SESC Saúde Mulher”, que irá
oferecer às mulheres currais-novenses exames como mamografia,
preventivos, além de orientações em saúde.
A solenidade de instalação da carreta contará com a presença do Presidente
do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, do Prefeito
Odon Jr, secretários municipais, do presidente do SindVarejo Currais Novos,
Helder Araújo, além de empresários e população.
Fonte: prefeituracurraisnovos.com

VEÍCULO: PORTAL NO AR

DATA: 01.06.18

Currais Novos recebe Sesc Saúde
Mulher
Exames gratuitos e orientações em saúde feminina estarão disponíveis de 7 a 10 de junho
Por Redação

A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher chega a Currais Novos para ficar 47 dias na cidade.
Mamografias, preventivos e orientações sobre saúde sexual feminina serão realizados
gratuitamente pelo projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN),
instituição do Sistema Fecomércio. A cerimônia de instalação acontecerá no dia 06 de junho, às
19h, na Av. Teotônio Freire, 346-460, Manoel Salatino, onde a unidade permanecerá até o dia 10
de agosto.
A meta do projeto é realizar 2.368 exames, sendo 1.184 mamografias e 1.184 preventivos
(também conhecidos como Papanicolau). 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.
Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio através dos agentes de saúde
e também poderão ser feitos na própria unidade. Podem realizar o exame preventivo as mulheres
com idade entre 25 e 64 anos. Já a mamografia pode ser realizada por mulheres na faixa etária de
50 a 69 anos.

CONTINUAÇÃO
Os documentos necessários para o agendamento dos serviços são RG, CPF, cartão SUS e
comprovante de residência. O horário de funcionamento da unidade é às segundas-feiras das 10h
às 12h e das 13h às 17h; e 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, de forma inédita, a unidade móvel Sesc Saúde
Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, das milhares de mulheres que já foram atendidas,
cerca de 757 detectaram alguma alteração a partir dos exames ofertados pelo projeto e foram
encaminhadas para o serviço público de saúde para dar continuidade ao tratamento.
Serviço:
O quê? Currais Novos recebe unidade móvel Sesc Saúde Mulher
Solenidade de instalação? 06 de junho (quarta-feira), 19h
Atendimentos? A partir do dia 07 de junho até dia 10 de agosto | Segundas-feiras (10h às 12h e
das 13h às 17h); terça a sexta-feira (8h às 12h e das 13h às 17h)
Onde? Av. Teotônio Freire, 346-460, Manoel Salatino, Currais Novos/RN

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA

DATA: 01.06.18

Exposição fotográfica estreia na Galeria Sesc em
junho

A Galeria Sesc abre em junho a primeira exposição fotográfica do ano.
“Interferência Urbana”, do artista Flávio Aquino, reúne obras que dialogam
acerca do desenvolvimento urbano no ambiente natural. A vernissage
acontece na quarta-feira, 6 de junho, às 19h, e a exposição fica em cartaz
para visitação gratuita até 11 de julho no Sesc Cidade Alta, em Natal. O
projeto é uma iniciativa do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do
Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio.
Por meio da superposição de imagens de ambientes naturais e de ambientes
urbanos, o artista propõe um olhar poético e surreal acerca do avanço do
desenvolvimento das cidades sobre a natureza.
Unindo concreto e asfalto a rios e árvores, Flávio Aquino antecipa a
interferência urbana nos ambientes naturais, lançando um olhar para as
consequências desse encontro. As oito fotografias que compõem a exposição
foram feitas na cidade de Natal e nos estados do Rio Grande do Norte e de
Sergipe.
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Sobre o artista
Flávio Aquino é fotógrafo natural do Rio Grande do Norte e se inspirou na sua
experiência em fotografias de paisagens para compor as imagens que fazem
parte da exposição. O artista problematiza a destruição da natureza através
do desenvolvimento das cidades e ambientes urbanos.
Sobre a Galeria Sesc
Desde 2015, os trabalhos dos artistas que expõem na galeria são
selecionados por meio de edital. Em sua 4ª edição, o projeto selecionou seis
trabalhos para compor o calendário de exposições 2018. Até dezembro,
entrarão em cartaz as exposições “A estrada é longa” de Lucas MDS;
“Cidade invisível”, de Mário Rasec e; “Modern violence”, de Matthieu
Duvignaud. Cada selecionado recebe um prêmio de R$ 2.300 brutos.
Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a
produção das exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural,
totalizando R$ 48 mil investidos.
A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal e um dos poucos do estado
a disponibilizar mediadores em arte visuais durante o período das
exposições. Os profissionais desenvolvem o papel de elo entre o público
visitante e as obras de artes. Além de contextualizar o espectador, o
profissional desenvolve ações de arte-educação com o público, incluindo
grupos escolares, de idosos e ONGs.
Serviço:
O quê? Exposição fotográfica “Interferência Urbana” estreia na Galeria Sesc
Onde? Galeria Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta, NatalRN
Quando?
Vernissage: 06 de junho |19h
Exposição: 07/06 a 11/07 (exceto finais de semana e feriados), das 9h às 19h

VEÍCULO: BLOG APARTAMENTO 702

DATA: 01.06.18

Ribeira Boêmia no Mormaço
O que: O samba do Projeto Ribeira Boêmia volta à rua do Mormaço para
uma tarde/noite de música de excelente qualidade.
Programação: Que tal uma Roda de Samba é uma Roda de Forró juntas no
mesmo evento? Pois é, a nossa Roda de Samba terá a satisfação de
convidar Matheus Magalhães (Samba Preto no Branco), Josy Ribeiro
(Devotos do Samba) e Berthone Oliveira. No repertório, clássicos do nosso
samba tradicional e musicas atuais do nosso cenário sambístico.
Horário: a partir das 15h
Local: Mormaço (ver mapa)
Entrada: Ingressos antecipados aqui
Mais informações aqui.

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA

DATA: 01.06.18

Ribeira Boêmia
Neste sábado, 2 de junho, ocorre mais uma edição do projeto cultural Ribeira
Boêmia, dessa vez com a volta do Rojão. O evento está marcado para as
15h em um novo ambiente, no Mormaço (Rua Histo. Tobias Monteiro, 2014 –
Lagoa Nova).
O som ficará a cargo da Roda de Samba Ribeira Boêmia e os convidados
Matheus Magalhães (Samba Preto no Branco), Berthone Oliveira e Josy
Ribeiro (Devotos do Samba), além da Banda Rojão
Os ingressos estão à venda na Ótica Diniz Prime (Natal Shopping), Le
Postiche (Midway Mall) e Mormaço.
Mais Informações: (84) 99634-7999 | 99953-0417
Vendas online apenas no site outgo.com.br ou app Outgo.

SENAC
VEÍCULO: BLOG ICÉM CARAÚBAS

DATA: 01.06.18

Prefeitura de Caraúbas e Sistema Fecomércio
inauguram a Unidade Móvel do Senac que irá
capacitar profissionais no ramo da Moda e beleza

Aconteceu na noite desta quarta-feira, na Praça de Eventos, na Av.
Benjamim Constant, Bairro Leandro Bezerra a inauguração da Unidade
Móvel do Senac, que irá a partir da próxima segunda-feira 04, capacitar
alguns caraubenses que pretendem se profissionalizar no ramo da moda e
beleza.

Esta ação faz parte da programação do “Dia D” no município e é mais uma
parceria da Prefeitura de Caraúbas com o Sistema Fecomércio que trará
diversos benefícios para o município. Segundo o Presidente da Facern,
Itamar Manso, é mais um benefício para Caraúbas, e os profissionais serão
capacitados com o mais alto nível de qualidade. Os cursos que serão

CONTINUAÇÃO
oferecidos são gratuitos e serão os seguintes: cabeleireiro assistente, corte
de cabelo, tendências atuais, penteados para festas e design de
sobrancelhas.

O momento foi de muita emoção para os mais de 60 profissionais que irão se
capacitar por meio desta grandiosa parceria. A noite contou com a brilhante
participação da Banda Maestro Joaquim Amâncio que encantou o público
presente da cerimônia de inauguração.

CONTINUAÇÃO

O prefeito Juninho Alves em seu discurso, relatou que acredita na grande
competência que é a equipe do Senac de capacitar e formar profissionais
competitivos e prontos a encarar o grande mercado de trabalho que a cada
dia fica difícil, se não estiver qualificado. “Desde que assumimos o Governo,
Paulo Brasil e eu, temos focado nesse ponto e procurado gerar rendas
promovendo bons eventos, fomentando o desejo da oferta e da procura,
criando assim espaços e oportunidade de trabalho, abrindo portas para
geração de emprego e renda.

Após as falas o prefeito Juninho assinou o documento de parceria com a
Fecomércio - Senac juntamente com presidente da Facern e conselheiro do
Sebrae, Itamar Manso Maciel e a diretora educacional do Senac, Lucinete
Araújo, e em seguida aconteceu o desenlace da fita inaugural para então
todos visitarem as instalações da Unidade Móvel e conhecer os serviços que
serão oferecidos aos caraubenses.

CONTINUAÇÃO
Estiveram presentes além do Prefeito Juninho Alves e do vice- prefeito, Paulo
Brasil, a secretária de Assistência Social, Sânsia Cristina Fernandes Maia
Brasil; secretária de

Planejamento,

Josilene

Ferreira;

secretário

de

Infraestrutura, Miguel Araruna; secretario de Educação, Francisco Antônio;
Secretária de Saúde, Williana Samara; Procurador do município, Gilson
Monteiro, Controladora Bruna Daiany; secretário de Cultura, Giusélio Lobato;
secretário de Políticas do Campo e Meio Ambiente Elionaldo Benevides;
secretário de Finanças, Manoel Lúcio Fernandes Filho; diretora educacional
do Senac, Lucinete Araújo; gerente do Escritório Regional do Médio Oeste –
Sebrae; Franco Marinho Ramos; gerente do Escritório Regional de Mossoró,
João Vidal; João Hélio Costa da Cunha, diretor Geral do Sebrae-RN,
presidente da Facern e conselheiro do Sebrae, Itamar Manso Maciel, além
dos inscritos nos minicursos, autoridades e população em geral.

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC):
VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA
DATA: 03.06.18

Assú: Gustavo Soares reitera compromisso com a
Feira da Lua e convida para o São João

Presente na noite deste sábado (02), à realização da 8ª Feira da Lua, o prefeito Gustavo
Montenegro Soares reafirmou publicamente, durante sua fala ao público que lotou a
área da Praça São João, palco da realização e onde se estimou o comparecimento de
cerca de quatro mil pessoas, que a administração municipal trabalhará para consolidá-la,
por compreender que a Feira da Lua é o espaço mais propício para estimular o
empreendedorismo, acolhendo os micro e pequenos negócios do município e cidades
próximas.

O prefeito frisou que a demonstração mais palpável do comprometimento de seu
governo com o evento foi a definição de uma agenda oficial com as datas das futuras
edições da Feira da Lua até o fim do exercício 2018.
“Este calendário revela a seriedade como a gestão trata a Feira da Lua, que contribui
com o empreendedorismo e auxilia o desenvolvimento do Assú”, enfatizou Gustavo
Soares.

CONTINUAÇÃO
O cronograma que fixa as etapas seguintes, sempre aos sábados, ficou assim: 30 de
junho; 04 de agosto; 1º de setembro; 13 de outubro; 03 de novembro; e, 1º de
dezembro.
São João 2018

Imagens: Marcos Costa/Assessoria

Gustavo Soares aproveitou a ocasião e conclamou a todos os presentes a propagar o
São João 2018 que, segundo suas colocações, tem gerado expectativa positiva em toda
a região e no estado.
“Nosso São João 2018 está ‘bombando’ e peço a todos que continuem divulgando mais
e mais para fazermos da festa do padroeiro a maior realização de todo o estado”, disse.
Falou que a Prefeitura está cuidando das providências que lhe cabem para o êxito do
evento, inclusive na área de segurança. Lembrou que, em parceria com a
Fecomércio/RN, será feita uma pesquisa para identificar o impacto econômico que o São
João tem para a cidade.
“Isso será importante até que justificar o investimento que fazemos na festa”, concluiu.

VEÍCULO: O GLOBO

DATA: 01.06.18

Gilmar Mendes manda soltar
Orlando Diniz, ex-presidente da
Fecomércio-RJ
Empresário estava preso desde fevereiro; é o 15º
alvo da Lava-Jato no Rio solto pelo ministro

Policiais federais conduzem o presidente da Fecomércio, Orlando Diniz,
preso na Operação Jabuti - Fabiano Rocha/23-2-18

BRASÍLIA — O ministro Gilmar
Mendes, do Supremo Tribunal Federal
(STF), mandou soltar nesta sextafeira Orlando Diniz, ex-presidente da
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado do Rio de
Janeiro (Fecomércio-RJ). Diniz estava
preso desde fevereiro, por determinação
do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara
Federal, responsável pelo

CONTINUAÇÃO

desdobramento da Operação LavaJato no Rio de Janeiro.
Desde o dia 15 de maio, Gilmar já soltou
15 pessoas presas por Bretas, entre eles
Milton Lyra, apontado como operador
do PMDB e Hudson Braga, ex-secretário
de Obras do ex-governador Sérgio
Cabral.
O ministro não viu razões para a prisão
preventiva de Diniz e, no lugar, impôs
medidas cautelares: ele não pode manter
contato com outros investigados e está
proibido de deixa o país, devendo
entregar o passaporte em até 48 horas.
"O perigo que a liberdade do paciente
representa à ordem pública ou à
aplicação da lei penal pode ser mitigado
por medidas cautelares menos gravosas
do que a prisão", escreveu.
Em março, o empresário foi denunciado
por corrupção, lavagem de dinheiro e
organização criminosa. De acordo com o
Ministério Público Federal (MPF), ele
teria sido responsável pelo desvio de
pelo menos R$ 10 milhões dos cofres
públicos.

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES

DATA: 01.06.18

Festival de Cinema Curta Caicó movimenta o
fim de semana na região seridoense

Caicó vai respirar cinema neste final de
semana com a realização da primeira edição do Festival de Cinema CurtaCaicó. O
evento, que será realizado até o próximo domingo (03), conta com grande programação
que inclui a realização de oficinas de linguagem audiovisual e roteiro, painéis sobre a
participação das mulheres no audiovisual e produção nas universidades e Mostras
Competitivas de Filmes Nacionais e Potiguares.
A abertura do evento será hoje (01), no Centro Cultural Adjuto Dias, com
apresentação da banda de música Recreio Caicoense, depois se iniciam as mostras de
filmes que disputam o prêmio Xique-Xique e concorrem nas categorias: Filme, Diretor,
Ator, Atriz, Roteiro e Fotografia. Os vencedores serão conhecidos no domingo (03), a
partir das 19 horas.
No sábado (02), será realizada a Mostra Sesc de Filmes (às 14h). A programação
continua com o segundo bloco de filmes da Mostra Competitiva e segue com um painel
sobre a produção audiovisual nas universidades, coordenado pela UERN.
Já às 19h, será lançando o curta-metragem P´s, inspirado na peça homônima da Trapiá
Companhia Teatral e produzido pela Referência Comunicação. No domingo (03),
acontece a oficina de roteiro, coordenada por Michelle Ferret, das 09 às 12h, no Centro
Cultural. Ainda pela manhã haverá o Fórum Audiovisual, reunindo profissionais do
segmento.
A programação se estende na parte da tarde com o último bloco de filmes das Mostras
Competitivas e, às 15h30, acontece o painel “Mulheres no Audiovisual do RN”,
coordenado por Titina Medeiros e contando com a presença das cineastas Ariane
Mondo, Diana Coelho, Dênia Cruz, Keila Sena e Wigna Ribeiro.Finalizando o evento,
será exibido o filme produzido na oficina “Cinemando”, com Kennel Rógis, além do
resultado dos jurados técnicos e do júri popular das mostras de filmes do Curta Caicó.
De acordo com Raildon Lucena, organizador do Festival de Cinema Curta Caicó, o
evento pioneiro tem como objetivo fomentar a produção audiovisual na região Seridó e a
formação de público. “Até o próximo domingo, Caicó será a terra do cinema nacional.
Vamos exibir filmes de todas as regiões do país e contar com presença de pessoas que
produzem filmes e documentários e que irão interagir com o público que vem visitar o
festival. Pela repercussão e pelo apoio que estamos recebendo, o Curta Caicó terá vida
longa”, destacou.

VEÍCULO: BLOG RODRIGO LOUREIRO

DATA: 01.06.18

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DO RN CELEBRA 25
ANOS DA POSSE DE SEUS
PRIMEIROS MAGISTRADOS
Há 25 anos atrás, no dia 28 de maio de 1993, magistrados, servidores e
advogados, autoridades e familiares lotaram o auditório do SESC, na Cidade
Alta, para assistir à solenidade de posse dos primeiros juízes do trabalho da
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Cinco homens e três mulheres
aprovados no primeiro concurso público da magistratura do trabalho do TRT
do Rio Grande do Norte. Um deles chegou a ministro do Superior Tribunal de
Justiça, três deles são desembargadores, três titulares de Vara e um
procurador do trabalho.
A desembargadora Joseane Dantas dos Santos, que presidiu o TRT-RN
entre 2015-2016, e o desembargador Ricardo Luís Espíndola Borges, são
colegas de Primeira Turma de Julgamentos do TRT-RN; Outro aprovado, o
juiz Emmanoel Teófilo Furtado também é desembargador do TRT da 7ª
Região (Ceará), para onde transferiu-se em 1994; Outros dois são titulares
de Vara: Isaura Maria Barbalho Simonetti, em Natal e Hermann de Araújo
Hackradt, em Currais Novos; Em 2008, a juíza Tereza Olga Menescal de
Carvalho aposentou-se como titular de Vara do Trabalho, em Natal; O hoje
procurador regional do trabalho, Xisto Tiago de Medeiros Neto, transferiu-se
para o Ministério Público do Trabalho em dezembro de 1993; O ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luiz Alberto Gurgel de Faria, deixou o
TRT-RN e se tornou juiz federal, no mesmo ano de sua posse, há 25 anos.
Foto: Ascom/TRT-RN.

