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Campo Grande recebe Sesc Saúde Mulher
A unidade móvel Sesc 

Saúde da Mulher chega 
ao 24º destino: Campo 
Grande, distante 278 km 
de Natal. Mamografias, 
preventivos e orientações 
sobre saúde sexual 
feminina serão realizados 
gratuitamente pelo projeto 
do Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do 
Norte (Sesc RN), instituição 
do Sistema Fecomércio.

Banco Central mantém 
taxa básica de juros em 
6,5% ao ano

Igualdade salarial 
aumentaria PIB em 3,3% 
diz Banco Mundial

CNC eleva de 5,0% 
para 5,4% projeção de 
crescimento do varejo

Baraúna recebe 
capacitações da 
Unidade Móvel do Senac

Semana de Gastronomia 
Regional do Senac 
mobiliza mais de mil 
pessoas em BSB

O Comitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central decidiu hoje (16) manter os juros 
básicos da economia brasileira em 6,5% ao ano. 
A decisão surpreendeu o mercado, que esperava 
uma redução da taxa. A decisão interrompeu um 
ciclo de 12 quedas consecutivas e foi tomada por 
unanimidade entre os integrantes do Conselho. 

A redução da diferença salariai entre homens e 
mulheres poderia aumentar o Produto Interno 
Bruto (PIB – a soma de todas os bens e serviços 
produzidos no país – em 3,3%, o equivalente a R$ 
382 bilhões. A conclusão é do estudo Mulheres, 
Empresas e o Direito 2018: Igualdade de Gênero e 
inclusão econômica, divulgado na segunda (14)

O volume de vendas do varejo brasileiro avançou 
+1,1% em março deste ano, na comparação com 
fevereiro, de acordo com a Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC), divulgada hoje pelo IBGE. Assim, 
na série com ajustes sazonais, o setor apurou seu 
melhor desempenho nos meses de março desde 
2013, quando registrou +1,2%.

O Sistema Fecomércio RN, por meio do 
Programa Senac Móvel, capacitou cerca 
de 60 pessoas no município de Baraúna, 
na região Oeste do estado. A solenidade 
de entrega de certificados ocorreu na tarde 
de ontem (10), na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

Mais de mil pessoas participaram da Semana 
de Gastronomia Regional em Brasília, 
promovida pelo Departamento Nacional do 
Senac, entre os dias 08 e 11 deste mês. Com o 
tema “Ser Tão Potiguar”, chefs do Rio Grande 
do Norte desenvolveram cardápio a partir de 
ícones da culinária local.
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Senac Caicó realiza workshop 
para debater aprendizagem e 
inserção de jovens no mercado
Debater a importância da capacitação e o panorama do mercado de trabalho para jovens e 
adolescentes, a partir da perspectiva da Lei de Aprendizagem. Esses são os objetivos da 5ª 
edição do Workshop da Aprendizagem Profissional Comercial do Senac, que ocorrerá nos 
dias 16 e 17 de maio, em Caicó.

LEIA MAIS

http://fecomerciorn.com.br/certisign/
http://fecomerciorn.com.br/noticias/banco-central-mantem-taxa-basica-de-juros-em-65-ao-ano/
http://fecomerciorn.com.br/noticias/banco-central-mantem-taxa-basica-de-juros-em-65-ao-ano/
http://fecomerciorn.com.br/noticias/cnc-eleva-de-50-para-54-projecao-de-crescimento-do-varejo-este-ano/
http://www.rn.senac.br/noticias/Barauna_recebe_capacitacoes_da_Unidade_Movel_do_Senac
http://www.rn.senac.br/noticias/Semana_de_Gastronomia_Regional_do_Senac__mobiliza_mais_de_mil_pessoas_em_BSB
http://www.sescrn.com.br/noticias/141/campo-grande-recebe-sesc-sade-mulher
http://www.rn.senac.br/noticias/Senac_Caico_realiza_workshop_para_debater_aprendizagem_e_insercao_de_jovens_no_mercado_

	Marcador 1

