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CNC revisa para cima 
expectativa de crescimento 
do Varejo para este ano: 2,8%

Laura Godeiro
Ebenézer Nóbrega

JORNALISTAS: 

Projeção da entidade considera cenário de manutenção da queda 
dos juros e a alta de 7,6% na comparação anual das vendas do 

comércio, constatada pela PMC do IBGE. A Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC) foi divulgada dia 11.

Sesc está com inscrições 
abertas voltadas a revisão 
e simulados do Enem

Festa do Boi: chefs 
do Senac terão 
participação no Espaço 
Terroir do Sebrae

Folclore brasileiro 
segundo Cascudo 
é tema de livro 
lançado pelo Sesc

Pesquisa aponta o RN 
entre os destinos mais 
desejados do país

Ciclo Sesc será 
realizado em três 
cidades potiguares

Ceará, Pernambuco, Paraíba 
e RN puxam alta na criação 
de empregos formais no NE

As inscrições são realizadas nas centrais de 
relacionamento das unidades Sesc de cada 
cidade, mediante o pagamento da taxa de R$ 20. 
As vagas são destinadas exclusivamente para 
trabalhadores do comércio e seus dependentes.

Chefs instrutores do Senac RN 
estarão presentes no espaço, 
montado durante a 55ª Festa 
do Boi 2017. O evento segue 
até o sábado (14), no Parque 
de Exposições Aristófanes 
Fernandes, em Parnamirim.

A obra, publicada pelo Sistema 
Fecomércio, por meio do 
Serviço Social do Comércio do 
Rio Grande do Norte (Sesc RN), 
será lançada dia 16 de outubro, 
às 19h, na área verde do Sesc 
Cidade Alta, em Natal.

O estado é o quinto destino mais desejado dentro 
do Brasil entre os turistas brasileiros, ficando com 
8.3% da preferência e a frente de estados como a 
Bahia. Na região Nordeste, o RN é a terceira rota 
mais almejada.

A iniciativa une lazer, atividade física e turismo. As 
inscrições podem ser feitas até data próxima ou no 
dia do evento nas centrais de relacionamento das 
unidades Sesc das cidades. Em Mossoró, elas têm 
início dia 30 de outubro.

Ao todo, os quatro estados foram responsáveis por 
15.933 dos novos empregos, ou seja, 80% do total 
no Nordeste. Os dados são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), compilados 
pelo Ministério do Trabalho.

Sesc oferece pacotes turísticos 
para a cidade do Natal
Além de city tour pelos 
principais pontos turísticos da 
capital e do litoral sul, quem 
adquirir o pacote se hospedará 
no Sesc Enseada Praia Hotel. 
Reservas para o Dia de Finados 
(novembro) e o Carnatal 
(dezembro) já podem ser feitas.
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