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Macaíba é quarta cidade do RN 
a receber o Seminário sobre 
Modernização das Leis Trabalhistas

Laura Godeiro
Ebenézer Nóbrega

JORNALISTAS: 

Depois de ter sido realizado em Natal, Currais Novos e Mossoró, o 
evento chega, na próxima quinta-feira, 19, à cidade de Macaíba. 

A palestrante principal desta vez será a advogada, especialista em 
Relações do Trabalho, Sylvia Lorena Teixeira de Souza.

Halloween dos 
Teens e Youngs do 
Senac vem aí

Senac RN é eleito uma das 
150 melhores empresas 
para trabalhar no Brasil

Senac promove 
seminário para 
discutir educação 
profissional no RN

CNC revisa de -3,6% para 
-3,4% projeção para setor 
de serviços este ano

Senac inaugura 
unidade móvel durante 
Fenavale 2017

Mossoró terá 
3ª Mostra Sesc Comics 
em novembro

Entre gostosuras e travessuras, o Halloween do 
Senac será realizado no dia 27.10, na Tenda de 
Eventos do Hotel Praiamar, em Ponta Negra. A 
festa, que prevê reunir 700 pessoas, ocorrerá em 
dois momentos, à tarde e à noite.

Pelo quarto ano consecutivo, 
o Senac Rio Grande do Norte, 
instituição ligada ao Sistema 
Fecomércio RN, foi classificado 
pelo Guia Você S/A – As Melhores 
Empresas para Você Trabalhar. O 
resultado foi divulgado na noite da 
terça-feira (17)

Inscrições são gratuitas, por 
meio do site do evento. Vagas 
são destinadas a profissionais 
ligados à área, estudantes 
e interessados no assunto. 
Marcelo Queiroz participa do 
painel “Mundo do Trabalho 
e Educação Profissional: 
tendências e perspectivas”

Em agosto, o volume de receitas do setor de 
serviços recuou 1% na comparação com julho, já 
descontados os efeitos sazonais. É o que mostra a 
Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje 
(17) pelo IBGE.

Palestras oferecidas tiveram como temas: Soluções 
de Gestão para o Setor de Alimentos, Informática 
Educativa, Inovar para Crescer, Marketing Pessoal 
2.0, Oratória: dicas de como falar bem e Mercado 
de Trabalho e Qualificação Profissional.

Para dar destaque aos talentos descobertos 
nas oficinas de quadrinhos realizadas no Sesc 
Mossoró, a unidade realiza a 3ª Mostra Sesc 
Comics no dia 19 de novembro, a partir das 8h. 
A entrada é gratuita.

Senac RN lança concurso popular de gastronomia
Com o objetivo de incentivar aspirantes a cozinheiros, o Senac 
RN abriu inscrições para o Concurso Popular de Gastronomia: 
Cozinhando no Senac. A ação integra a programação do Natal Fest 
Gourmet, evento que abrirá as comemorações do Natal em Natal
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