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“País vai crescer 3% e gerar 2,5 milhões 
de empregos formais este ano”, afirma 
Meirelles no “Motores do Desenvolvimento”
O ministro da 

Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
e o empresário 
e diretor do 
Instituto de 
Desenvolvimento 
do Varejo (IDV), 
Flávio Rocha, foram 
os convidados da 
primeira edição de 
2018 do Seminário  
Motores do Desenvolvimento, 
que aconteceu na manhã  
na segunda-feira, 5, e foi 
realizado pelo Sistema 
Fecomércio RN, em parceria 
com o jornal Tribuna do 
Norte, o Sistema Fiern, a 
UFRN, o Ministério Público 
do RN e a RG Salamanca. 
Com o tema “Caminhos para 
um Novo Brasil”, o evento levou  
cerca de mil pessoas ao Hotel  
Holiday Inn Natal, entre autoridades, 
empresários e público  
em geral.

Governador do RN 
escolhe a Fecomércio 
para renovar sua 
certificação digital

Sesc Mossoró retoma 
serviços de saúde

Senac certifica restaurante 
popular com o PAS

Sesc abre inscrições em cursos 
preparatórios para Enem e IF

O governador do Estado, Robinson Faria, 
escolheu a Fecomércio para renovar o seu 
Certificado Digital, nesta quinta-feira (8). O 
chefe do Executivo estadual foi recebido pelo 
vice-presidente da Fecomércio, Luiz Lacerda, e 
foi atendido pelos colaboradores do setor, com 
a costumeira cordialidade, agilidade e presteza.

A Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do RN (Fecomércio RN) 
é Autoridade de Registro de certificação, o 
que lhe garante total credibilidade e oferece 
o serviço aos potiguares desde 2010, através 
da Certisign, empresa que é uma das mais 
respeitadas Autoridades Certificadoras do país. 

O Certificado Digital é uma credencial que 
identifica uma entidade, seja ela empresa, 
pessoa física, máquina, aplicação ou site na 
web. Documento eletrônico seguro, ela permite 
ao usuário se comunicar e efetuar transações 
na internet de forma mais rápida, sigilosa e com 
validade jurídica em transações eletrônicas.

Além da Certificação Digital na sede da 
Fecomércio RN, na Avenida Alexandrino de 
Alencar, 562, no Alecrim, a Federação possui 
outros pontos de atendimento:

FIERN
Av. Senador Salgado Filho, 2860 - Lagoa Nova

SEBRAE
Avenida Lima e Silva, 76 - Lagoa Nova

CASA DO EMPRESÁRIO DE MACAÍBA
Rua José Gomes Mafra,15 - Centro

SINDIVAREJO MOSSORÓ
Rua Francisco Isódio, 112 - Centro

SINDICATO DO COMÉRCIO 
VAREJISTA NOVA CRUZ
Rua Dr. Pedro Velho, 24 - Centro

Para agendar o atendimento, o interessado 
deve acessar o www.fecomerciorn.com.br ou 
tirar dúvidas no 3026.9400.

Quem vai se preparar em 2018 para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou para o Instituto 
Federal de Educação Tecnológica (IF) contará com a ajuda do Sistema Fecomércio, por meio do 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). A instituição oferecerá 310 vagas ao 
todo, distribuídas entre Caicó, Macaíba e Mossoró. As inscrições podem ser feitas nas centrais de 
relacionamento das unidades Sesc das cidades.

Após a reinauguração da unidade, em novembro 
passado, ainda restavam ser retomados o almoço 
no restaurante e os atendimentos na clínica 
odontológica.

O Restaurante Makros, em Parnamirim, foi 
o primeiro Restaurante Popular a receber o 
certificado pelo Programa de Alimentos Seguros 
(PAS) do Senac.
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