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Empresários de Santa Cruz debatem 
e tiram dúvidas sobre Modernização 
das Leis Trabalhistas em seminário

Laura Godeiro
Ebenézer Nóbrega

JORNALISTAS: 

O advogado, professor e especialista em Direito e Processo do 
Trabalho, Marcelo de Barros Dantas, foi o responsável pela 

palestra e pelo debate, que buscou tirar as dúvidas dos empresários 
e empreendedores locais. O evento, quinto do tipo no Estado (ele já 
havia sido realizado em Natal, Currais Novos, Mossoró e Macaíba)

Preços do varejo para 
o Natal devem cair pela 
primeira vez desde 2009

Ciclo Sesc acontece 
neste domingo em 
Mossoró

Moradora de 
Montanhas 
ganha concurso 
gastronômico do 
Senac RN

Confiança do 
empresário atinge maior 
nível desde 2014

Audiência pública tem como 
tema parceria entre setor 
privado e Câmara de Natal 

Galeria Sesc Cidade 
Alta exibe última exposição 
do ano

Os preços do varejo para o Natal devem cair 
1,1%, em média, em relação ao ano passado. É 
a primeira vez que a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê 
deflação para o período 

Evento vai unir lazer, atividade 
física, turismo e solidariedade 
no próximo domingo, 12 de 
novembro. As inscrições ainda 
podem ser feitas na central 
de relacionamento do Sesc 
Mossoró mediante a doação 
de dois quilos de alimentos 
não perecíveis

Stella Albuquerque (25 anos) 
ganhou bolsa integral para 
o curso de cozinheiro. Ela 
afirma que sempre gostou de 
cozinhar e que assumiu tal 
responsabilidade em casa aos 
11 anos, cozinhando para seus 
quatro irmãos, tendo aprendido 
ao observar sua avó

Com os bons resultados econômicos, empresários 
brasileiros retomaram a confiança na economia. 
Exemplo disso é o avanço de 2,6 do Índice de 
Confiança Empresarial (ICE) no mês de outubro, 
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV)

Vereador Kleber Fernandes, propositor da 
reunião, reforça que a ideia da audiência 
pública surgiu em conversas com a Assessoria 
Legislativa e com o próprio presidente da 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz

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 para a última exposição 
do ano no espaço

Senac leva delegação do RN para conhecer 
projetos turísticos inovadores no Sul do país
A ação faz parte de parceria realizada entre o Sistema Fecomércio 
RN e o estado da Renânia-Palatinado, com o objetivo de promover o 
intercâmbio de conhecimentos e contribuir com o desenvolvimento 
do turismo local
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