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Senac RN conquista etapa 
regional do prêmio IEL 2018
O Senac RN ganhou o primeiro lugar, na categoria Empresa 

de Médio Porte. Nesta mesma categoria, o segundo lugar 
ficou com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
– Sebrae/RN e o terceiro com o Centro de Educação Integrada 
Mais Ltda – CEI Mais.

Sesc realiza oficina 
de contação de 
histórias com 
jornalista de Maceió

Greve dos 
caminhoneiros 
derruba confiança 
no varejo

A oficina “Contar histórias, caminhos 
e estratégias: como vencer os desafios do 
mercado de trabalho” traz para o estado a 
jornalista e contadora de histórias Cláudia 
Lins (AL) e irá acontecer de 17/07 a 20/07 no 
Sesc Cidade Alta, com horário de 18h às 21h.

O Índice de Confiança do Empresário 
do Comércio (Icec), apurado pela CNC, 
recuou para 109 pontos no mês de junho. 
Na comparação com maio, o indicador teve 
uma redução de 3,5%, na série com ajuste 
sazonal. Já ante o mesmo período de 2017, o 
aumento foi de 6,9%.
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Mercado espera por 
mais inflação e menor 
crescimento econômico

Número de turistas estrangeiros 
no RN cresce quase 20% 
no primeiro semestre

Matrículas abertas para 
cursos de idiomas do 
Senac RN

Ciclo 2018 do Segs 
avança com mais 
adesões e capacitações

Instituições financeiras consultadas pelo Banco 
Central (BC) continuam reduzindo a projeção 
de crescimento da economia e aumentando a 
estimativa para a inflação. No sexto aumento 
seguido, a projeção para o IPCA subiu de 3,88% 
para 4% neste ano. Para 2019, a estimativa 
segue em 4,10%.

Mesmo com a greve dos caminhoneiros 
e outros fatores externos ao longo do 
semestre, o mercado internacional se 
manteve em alta com 19,56% a mais do que 
o mesmo período de 2017, segundo dados 
da Superintendência Regional da Polícia 
Federal no Rio Grande do Norte.

O Senac abriu matrículas para os cursos de 
Inglês, Francês, Italiano, Espanhol e Alemão, 
nos municípios de Natal, Macaíba, Mossoró e 
Assú. Os interessados podem acessar as opções 
disponíveis em cada cidade e realizar cadastro por 
meio do site www.rn.senac.br/idiomas.

O Segs evoluiu para facilitar o alcance 
desses objetivos, auxiliando as entidades 
no aperfeiçoamento dos seus processos e 
recursos humanos e, consequentemente, 
gerando maior impacto em seus 
resultados. 
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