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JORNALISTAS: 

Seminário na próxima segunda-feira (18), terá os especialistas Raul 
Velloso, Cláudio Porto e Eduardo Giannetti da Fonseca como 

palestrantes. Em pauta, a participação do Estado na economia: 
como o equilíbrio fiscal público influencia o mercado.

Galeria Sesc Cidade 
Alta exibe exposição 
Arremedos

Serviços apresentam 
queda após três 
altas consecutivas

Sistema Fecomércio 
disponibiliza serviços 
gratuitos na Ficro 2017

Senac recebe especialista 
alemão para curso de 
Confeitaria Avançada

Gastronomia 
potiguar é destaque 
em Brasília

Seminário sobre Modernização 
das Leis Trabalhistas chega a 
Mossoró nesta sexta (15) 

Acessar a origem do amor, seja ele 
romântico, cristão, monogâmico ou livre. 
Essa é a proposta de Arremedos, do artista 
plástico Natã Ferreira, 5ª exposição deste 
ano da Galeria Sesc Cidade Alta, em Natal. A 
vernissage acontece dia 27 de setembro.

O faturamento do setor de 
serviços voltou a cair em julho, 
com recuo de 0,8% em relação 
ao mês anterior, segundo 
dados da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), divulgada pelo 
IBGE. A queda interrompeu uma 
sequência de três meses de 
taxas positivas no desempenho 
do setor.

O Sistema Fecomércio RN 
estará presente na 29ª Ficro, 
disponibilizando palestras 
gratuitas à população, com 
foco na alimentação saudável. 
O evento segue até o dia 16, 
na Estação das Artes, em 
Mossoró, com a expectativa 
de reunir um público de 14 mil 
pessoas e gerar cerca de R$ 15 
milhões em negócios.

Profissionais do Senac no Rio Grande do 
Norte deram início, nesta segunda-feira 
(11), ao curso de Confeitaria Avançada para 
formação de instrutores com o especialista 
alemão Johannes Dackweiler.

Três chefs do Senac RN, Rodrigo Santana, 
Angelo Medeiros e Jonatã Canela, se 
juntaram às equipes locais para o preparo do 
cardápio regional na Semana de Gastronomia 
Regional, promovida pelo Departamento 
Nacional do Senac.

Depois de Natal e Currais Novos, Mossoró 
será a terceira cidade potiguar a receber 
o seminário “Modernização das Leis 
Trabalhistas: O que mudou? Por que mudou?” 
será realizado a partir das 8h.

Sesc participa do projeto Setembro Cidadão
Sesc realiza uma intensa programação junto aos alunos e alunas de 
seus programas educacionais – Escola Sesc e Sesc Ler em Natal, 
Mossoró, Caicó, Macaíba, Nova Cruz e São Paulo do Potengi
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