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Governadora eleita visita a sede 
da Fecomércio e é recebida pelo 
presidente Marcelo Queiroz
A governadora eleita do RN, Fátima Bezerra, fez, na manhã desta 

sexta-feira, 9, uma visita de cortesia ao presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.

Em Mossoró, 
Marcelo Queiroz 
participa de Fórum 
Empresarial e de 
abertura da 30ª Ficro
O presidente do Sistema Fecomercio, 
Marcelo Queiroz, cumpriu agenda nesta 
quinta-feira, 8, em Mossoró, acompanhado 
do presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista da cidade, Michelson Frota.
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Boletos vencidos 
de todos os tipos 
serão pagos em 
qualquer banco

Estreia em novembro 
a última exposição do 
ano na Galeria Sesc

Diretora de agência alemã visita sede da Fecomércio 
para conhecer e ampliar parcerias

A partir do próximo sábado (10), boletos 
vencidos poderão ser pagos em qualquer 
banco ou correspondente e não apenas na 
instituição financeira em que foram emitidos.

Em novembro acontece a exposição Modern 
Violence, a última do ano na Galeria Sesc. 
Objetos, instalações, esculturas e mais compõem 
as obras do artista Mathieu Duvignaud, que traz 
uma reflexão sobre as transformações que o 
avanço das cidades provocam sobre as tradições.

Representando o presidente Marcelo Queiroz, o vice-presidente da Fecomércio RN, Gilberto Costa, 
recebeu, na tarde desta terça-feira (6) a visita da diretora no Brasil da Agência de Desenvolvimento 
Econômico do governo da Alemanha, Glória Rosa.
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Pelo quinto ano consecutivo, 
Senac RN é eleito uma das 
150 melhores empresas 
para trabalhar no Brasil
O Guia VOCÊ S/A - As Melhores Empresas para 
Você Trabalhar classificou o Senac RN como a 
melhor empresa de médio porte para se trabalhar 
no Brasil, na categoria Educação.
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Sesc Saúde Mulher 
chega a Macaíba
As mulheres de Macaíba, região 
metropolitana da capital potiguar, terão 
acesso a exames gratuitos. A unidade móvel 
Sesc Saúde Mulher estaciona no município 
para oferecer mamografias, preventivos e 
orientações sobre saúde feminina.
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