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JORNALISTAS: 

Exposição e troca de livros, 
oficinas, sessão de cinema e 

muito mais. Tudo isso você vai 
encontrar no evento, promovida 
pelo Sistema Fecomércio, por 
meio do Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte 
– Sesc RN. 

100 mil empresas terão de 
regularizar situação para 
não saírem do Simples

Seminário leva especialista 
em relações trabalhistas 
para palestra em Macaíba

Debate sobre mercado de 
trabalho abre Seminário de 
Educação Profissional do RN

Confiança do consumidor 
avança 1,4 ponto de 
setembro para outubro

Halloween dos 
Teens e Youngs do 
Senac vem aí

Mossoró terá 3ª 
Mostra Sesc Comics 
em novembro

O órgão informou que vem trabalhando no combate 
a diversos tipos de fraudes detectadas nas 
informações prestadas pelas empresas. O próprio 
programa gerador apontará as declarações a serem 
retificadas, segundo a Receita Federal.

Ao lado do deputado Rogério 
Marinho, a advogada especialista 
em Relações do Trabalho e em 
Direito Constitucional Sylvia Souza 
apresentou dados que indicam 
benefícios da Modernização das 
Leis Trabalhistas. Plateia contou 
com cerca de 200 pessoas.

Participaram mais de 200 
pessoas, entre profissionais, 
estudantes e interessados no 
assunto. Consultor e professor, 
Dr. Paulo Imbuzeiro, destacou 
a necessidade do Brasil 
crescer em competitividade e a 
importância dos investimentos 
em educação profissional.

De acordo com Fundação Getulio Vargas (FGV), 
Índice de Confiança do Consumidor subiu 1,4 ponto 
em outubro e atingiu 83,7 pontos, em uma escala 
de zero a 200. Esse é o maior nível desde março de 
2017 (85,3 pontos). 

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.

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.

Governador Dix-Sept Rosado recebe 
unidade móvel Sesc Saúde Mulher
Moradores da cidade terão acesso gratuito a mamografias, 
preventivos e orientações sobre saúde. A iniciativa pioneira do Serviço 
Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do 
Sistema Fecomércio, será instalada dia 8 de novembro.
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