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CNC prevê contratação 
de 73,1 mil temporários e aumento de 
4,3% nas vendas de Natal em 2017

Laura Godeiro
Ebenézer Nóbrega

JORNALISTAS: 

Principal data comemorativa do varejo tem perspectiva de 
aumento no volume de vendas e na contratação de temporários, 

após dois anos consecutivos de queda. A temporada de oferta de 
vagas no setor deve ocorrer entre setembro e dezembro.

Aldeia Sesc realiza 
programação cultural 
gratuita em Caicó

Romance de autor 
assuense é lançado 
nesta quinta-feira

Senac está 
com inscrições 
abertas para 
graduação a 
distância

Natal está entre as 20 
cidades com maior 
concentração de MEI

Senac renova convênio 
com FCDL para descontos 
a associados

Caicó apresentará 
Inventário de Ofertas 
Turísticas durante Fórum

A nona Aldeia Sesc promoverá 
apresentações teatrais e de dança, oficinas 
culturais, sessões de cinema, shows 
musicais de 2 de outubro a 03 de novembro 
no Sesc Caicó e por toda a cidade.

“O homem que escrevia pro céu”, 
de Bruno Magalhães, é uma 
história com aventura, romance, 
brigas e reviravoltas, ambientada 
no sertão potiguar, com toques 
de realismo fantástico. É a 13ª 
publicação do Sesc RN – terceira 
só este ano.

Prazo segue até 2 de março 
de 2018 e a inscrição é 
gratuita. Ao todo, são 
12 cursos nas áreas de 
comércio, educação, gestão 
e informática. A graduação a 
distância permite que o aluno 
concilie seus horários e seu 
local de estudos com outras 
atividades do dia-a-dia.

O número de Microempreendedores 
Individuais cresceu 75,9% em cinco anos no 
Rio Grande do Norte. Um levantamento feito 
pelo Sebrae mostra que as formalizações 
nessa categoria jurídica passaram de 37.204 
em 2012 para 88.161 no ano passado.

Associados e funcionários da FCDL RN e 
demais Câmaras dos Dirigentes Lojistas 
do estado têm direto a desconto de 20% 
em qualquer um dos cursos presenciais da 
instituição no Rio Grande do Norte.

Evento é uma promoção do município de Caicó 
com apoio do Sebrae, UFRN-Ceres, Geoparque 
Seridó, Sistema Fecomércio RN e entidades 
empresariais de Caicó. Inscrições para estão 
abertas nos escritórios do Sebrae de Caicó e 
Currais Novos ou pelo 0800 570 0800.

Sesc promove atividades em 
alusão ao Outubro Rosa
Mais uma vez o Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social 
do Comércio (Sesc RN), apoia a campanha nacional de prevenção 
e combate ao câncer de mama, com um mês inteiro de ações 
gratuitas em cinco cidades potiguares.
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