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Programa do Senac premia mais de 
20 empresas com boas práticas de 
manipulação de alimentos no RN

Laura Godeiro
Ebenézer Nóbrega

JORNALISTAS: 

O PAS, criado em 1998, é um projeto que certifica empresas de 
diversos segmentos que adotaram boas práticas de manipulação 

e procedimentos de qualidade dos alimentos oferecidos a população. 
A cerimônia de premiação foi na última quarta-feira (1º).

Senac oferece 
curso de técnicas 
em confeitaria

Santa Cruz recebe palestra 
sobre modernização das 
leis trabalhistas

Inscrições abertas 
para Ciclo Sesc 
em Mossoró

Governador Dix-sept 
Rosado recebe unidade 
móvel Sesc Saúde Mulher

Fernando Pedroza recebe 
Unidade Móvel de Moda e 
Beleza do Senac

Senac abre matrículas 
para o curso de 
Culinária Natalina

Durante o curso, o aluno será capaz de preparar, 
executar e montar receitas de sobremesas, sorvetes, 
massas e doces, além de produzir e decorar produtos 
da confeitaria – como bolos, biscoitos, tortas, entre 
outros. Aulas começam em 13 de novembro.

A cinco dias da entrada efetiva em 
vigor das novas regras trabalhistas 
no Brasil, o advogado, professor e 
especialista em Direito e Processo 
do Trabalho, Marcelo de Barros 
Dantas, vai ao município de Santa 
Cruz, no dia 8 de novembro, 
participar de Seminário.

Iniciativa une lazer, atividade 
física e turismo. Interessados 
devem procurar central de 
relacionamento do Sesc 
Mossoró. A caminhada 
acontece dia 12 de novembro, 
com largada marcada para as 
16h em frente à unidade.

A iniciativa pioneira do Serviço Social do Comércio 
do Rio Grande do Norte foi instalada dia 8 de 
novembro, na Rua Josué Dias, onde permanecerá 
até dia 15 de dezembro. O município é o 21º a 
receber a unidade móvel.

A ação do Sistema Fecomércio RN beneficiará 
60 pessoas com treinamentos gratuitos 
de Manicure e Pedicure, Corte de Cabelo: 
Tendências Atuais, Design de Sobrancelhas e 
Penteados para Festa.

Com uma carga horária de 20h, durante o curso o 
participante aprende a preparar e montar produções 
econômicas, arrojadas e sofisticadas para 
enriquecer a ceia de Natal, que vai desde a 
entrada até sobremesa.

Galeria Sesc Cidade Alta exibe última exposição do ano
Fotógrafa Mariana do Vale A pele como uma elástica tela, uma 
ressignificação dos espaços e das marcas deixadas no corpo, essa é 
a temática trazida pela artista Mariana do Vale A vernissage acontece 
dia oito de novembro, às 19h30, e contempla uma ação formativa com 
a realização de um debate em artes visuais com Mariana do Vale, Lara 
Ovídio e Sofia Bauchwit

LEIA MAIS

LEIA MAIS

LEIA MAIS

LEIA MAIS

LEIA MAIS

LEIA MAIS LEIA MAIS

LEIA MAIS

EDIÇÃO 43 - SEXTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2017

http://fecomerciorn.com.br/certisign/
http://fecomerciorn.com.br/noticias/senac-oferece-curso-de-tecnicas-em-confeitaria/
http://fecomerciorn.com.br/noticias/governador-dix-sept-rosado-recebe-unidade-movel-sesc-saude-mulher-2/
http://fecomerciorn.com.br/noticias/fernando-pedroza-recebe-unidade-movel-de-moda-e-beleza-do-senac/
http://fecomerciorn.com.br/noticias/senac-abre-matriculas-para-o-curso-de-culinaria-natalina/
http://fecomerciorn.com.br/noticias/galeria-sesc-cidade-alta-exibe-ultima-exposicao-do-ano/
http://fecomerciorn.com.br/noticias/programa-do-senac-premia-mais-de-20-empresas-com-boas-praticas-de-manipulacao-de-alimentos-no-rn/
http://fecomerciorn.com.br/noticias/santa-cruz-recebe-palestra-sobre-modernizacao-das-leis-trabalhistas/
http://fecomerciorn.com.br/noticias/inscricoes-abertas-para-ciclo-sesc-em-mossoro/

	Marcador 1

