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JORNALISTAS: 

O presidente da Fecomércio RN falou em nome dos 
homenageados. De acordo com ele, são esses profissionais que 

auxiliam nos grandes resultados e na busca pela eficácia e eficiência 
em todos os setores. 

CNC assina Protocolo 
com a Secretaria da 
Receita Federal

Senac realiza 
expedição turística 
e fotográfica pelas 
belezas do RN

Sesc realiza 
solenidade de 
encerramento 
da campanha 
Agosto Dourado

CNC promove seminário 
sobre Mediação e 
Arbitragem Empresarial

Sesc lança dois editais 
em setembro na área 
de cultura

Sesc recebe 
homenagem da Câmara 
Municipal de Natal

Protocolo possibilita participação da CNC 
na segunda fase do projeto piloto do 
Sped, com a finalidade de colaborar com 
a Receita Federal no desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do sistema

Praias, sertão, dunas, engenhos 
e até cânion, são algumas das 
tantas belezas que o Senac 
RN está desbravando por meio 
do projeto “Cores Potiguares: 
uma expedição pelo Rio 
Grande do Norte”, que combina 
conhecimentos das áreas de 
turismo e audiovisual

No total, 159 potes de 
vidros foram arrecadados 
e serão encaminhados às 
maternidades de Caicó, 
Mossoró e Natal para a coleta 
de leite materno. Ação contou 
com apoio da rede Sacolão. 

No encontro, empresários, especialistas e 
membros do judiciário debaterão técnicas 
para resolução de conflitos entre duas ou 
mais partes

Os candidatos podem entregar seus 
portfolios presencialmente na unidade ou 
enviar para o e-mail cultura@rn.sesc.com.br. 
Ambos os editais estão disponíveis no site do 
Sesc RN, o www.sescrn.com.br.

O trabalho desenvolvido pela Legião da Boa 
Vontade (LBV) e seus parceiros, como o Sesc, 
foi destaque na sessão solene realizada na 
segunda-feira (04) na Câmara Municipal de Natal

Sesc oferece 1.400 exames gratuitos para 
mulheres em ação alusiva ao Outubro Rosa
Os agendamentos iniciam no dia 11 de setembro na própria 
unidade móvel, que ficará estacionada no pátio do Natal Shopping. 
A ação inicia a série de atividades que serão desenvolvidas pela 
instituição no Outubro Rosa.
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