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JORNALISTAS: 

Na terça-feira (19), a classe empresarial potiguar se reuniu para 
homenagear personalidades que se destacaram no segmento 

e na economia do Rio Grande do Norte com a entrega do Mérito 
Jessé Freire 2017. A Comenda é a maior outorgada pelo Sistema 
Fecomércio RN e foi entregue em uma solenidade no Hotel Holiday 
Inn, prestigiada por cerca de 350 pessoas, e foram homenageados os 
empresários Jair Queiroz, Diva Dutra e Luiz Antonio Lacerda.

Senac participa de 
apresentação de 
resultados do projeto 
Resgatar no MPRN

Presidente Marcelo 
Queiroz é homenageado 
com a Medalha do Mérito 
Legislativo da Câmara 
Municipal de Natal

Prévia da inflação é a 
menor desde 1998

Workshop e simulação de 
metodologia alemã

Inscrições para 
cursos gratuitos

TSI abrirá matrículas 
em janeiro

O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac RN) participou da 
apresentação de resultados do projeto 
Resgatar, desenvolvido pelo Ministério 
Público do Rio Grande do Norte (MPRN), 
em parceria com o Sistema S. O evento foi 
realizado na segunda-feira (18), na sede da 
Associação do Ministério Público (Ampern).

O presidente do Sistema Fecomércio 
RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, foi 
homenageado com a Medalha do Mérito 
Legislativo, concedida pela Câmara 
Municipal de Natal, a personalidades que 
se destacaram ou que contribuíram com o 
legislativo municipal e com a sociedade ao 
longo de 2017. A solenidade aconteceu na 
segunda-feira, 18, no Plenário do Palácio 
Padre Miguelinho.

Prévia fechou o ano em 2,94%, e foi divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). A prévia da inflação de dezembro ficou 
em 0,35%, um pouco acima da prévia.

O Senac promoveu o Workshop Simulação 
de Bancas Avaliadoras, parte da parceria 
desenvolvida com a Câmara de Comércio e 
Indústria da cidade de Trier (EIC Trier)

O Sesc está com inscrições abertas para os 
cursos gratuitos de 2018 (janeiro a março), 
nas áreas de corte e costura, aperfeiçoamento 
profissional, mídias digitais e trabalhos manuais.

O Sesc abrirá inscrições para o Trabalho 
Social com Idosos de 15 a 20 de janeiro de 
2018 para veteranos (as) e, para novatos 
(as), de 22 a 26. 
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