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Em seminário, especialistas apresentam 
números com diagnóstico acerca do 
desequilíbrio fiscal e financeiro do RN
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JORNALISTAS: 

Eduardo Giannetti, Raul Velloso e Cláudio Porto foram os 
convidados da edição do “Motores do Desenvolvimento”, 

organizada pelo Sistema Fecomércio RN. O evento foi realizado no 
Holiday Inn Natal Hotel, na segunda-feira (18)

Município de Porto do 
Mangue recebe Unidade 
Móvel do Senac

Fecomércio RN participa 
da inauguração da 
Casa do Empresário em 
Santa Cruz e apresenta 
pesquisa de público da 
festa de Santa Rita 
de Cássia

Senac é um dos 
apoiadores de 
Setembro Cidadão

Cursos gratuitos a distância 
orientam cidadão sobre 
direito do consumidor

Galeria Sesc Cidade Alta 
recebe propostas para 
compor calendário 2018

RN encerra participação 
no Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Varejo

Unidade permanecerá até novembro na 
cidade. A ação do Sistema Fecomércio RN 
beneficiará 60 pessoas com cursos gratuitos 
de Auxiliar de Cozinha, Preparação de 
Sanduíches Quentes e Frios, Técnicas de 
Produção de Sobremesas e Bolos e Tortas

Levantamento sobre o 
público do evento mostrou 
gastos individuais diários que 
variam de R$ 21 a R$ 102 e 
avaliação excelente do evento e 
infraestrutura. Nota geral dada 
pelos entrevistados foi de 9,36. O 
Instituto entrevistou 500 pessoas 

O projeto é pioneiro no 
Brasil no reconhecimento 
da importância da cidadania 
e faz parte do Programa 
Brasileiro de Educação Cidadã 
– PROBEC. Ele se assemelha 
ao movimento popular 
internacionalmente conhecido 
como Outubro Rosa 

Aulas abordam princípios e direitos básicos 
do Código de Defesa do Consumidor (CDC) 
e encerra as inscrições em 1º de outubro. 
Curso será de 24 de outubro a 13 de 
novembro. Serão ofertadas até mil vagas

Artistas podem enviar seus trabalhos 
ou entregar presencialmente até dia 
10 de outubro. Edital que selecionará 
artistas para intervir no muro da 
unidade também está aberto até dia 
esta sexta-feira (22). 

Vereadores informaram já existe na Câmara 
Municipal uma frente parlamentar do 
empreendedorismo, que a partir de agora será 
reformulada para abranger também comércio, 
serviços e turismo

Sesc abre inscrições para produções 
visuais participarem de Mostra de Cinema
Serão selecionadas vinte produções audiovisuais de curta e dez 
longa-metragens para exibição no evento organizado pelo Serviço 
Social do Comércio (Sesc). Vencedores terão exibição pública nas 
salas do Sesc
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