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Senac promove semana 
de atividades durante
a 8ª FLIQ
Uma programação interativa 

na qual os visitantes 
participem ativamente. Essa é 
a proposta do Senac RN na 8ª 
FLIQ, que ocorre no período de 
31 de agosto a 04 de setembro, 
na Arena das Dunas. Entre os 
convidados que irão ministrar palestras no estande da instituição 
estão a jornalista e consultora Érika Zuza e o consultor de ensino 
da Microsoft Educação Brasil, Mateus Pereira.

Sesc Saúde 
Mulher participa 
do Outubro Rosa 
em Natal
Quando o assunto é câncer de mama, 
a detecção precoce é arma contra a 
doença. É isso que prega o Outubro Rosa, 
campanha realizada mundialmente e à 
qual o Serviço Social do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Sesc RN), instituição 
do Sistema Fecomércio, adere mais uma 
vez. Uma das atividades este ano será a 
oferta gratuita de mamografias, além de 
preventivos e orientações, na unidade 
móvel Sesc Saúde Mulher em Natal. Os 
agendamentos podem ser feitos a partir de 
3 de setembro, das 10h às 17h, no Partage 
Norte Shopping, onde ficará estacionada.
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Índice de Confiança 
Empresarial fica estável 
em agosto

Desemprego recua 
para 12,3% em julho, 
diz IBGE

46% dos inadimplentes 
não vão conseguir 
pagar dívida

Gerente do Sesc 
Zona Norte recebe 
homenagem

Fecomércio RN alerta para tentativa 
de golpe usando nome da instituição 
e do presidente em exercício

ICE, divulgado pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getulio 
Vargas, ficou em 91,6 pontos, contra 91,5 
alcançado em julho.

Esta é a quarta queda mensal consecutiva, 
mas ainda atinge 12,9 milhões de brasileiros, 
segundo dados divulgados nesta quinta-feira 
(30) pelo IBGE.

O índice medido pela CNDL e pelo SPC Brasil 
mostra também que 49% dos inadimplentes 
confiam que vão conseguir regularizar a situação, 
sendo que 36% planejam quitar todo o valor.

Rita de Almeida foi homenageada em solenidade 
realizada pela Assembleia Legislativa do RN em 
comemoração ao aniversário Comissão Norte-Rio-
Grandense de Cultura.

Estelionatários estão se passando pelo presidente em exercício da Fecomércio RN, Luiz 
Lacerda, tentando aplicar um golpe por meio do aplicativo de troca de mensagens Whats App. 
As mensagens são enviadas pelo número (84) 99483-7977. O golpista entra em contato com 
empresários pedindo ajuda financeira, no valor de R$ 3 mil, para a locação de um ônibus que 
levaria um grupo de pessoas a um evento na cidade de Fortaleza (CE), com a presença de 
representantes de todas as Federações do Comércio do país.
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