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Alunos das Escolas 
Sesc contemplados 
com gratuidade 
recebem kits escolares

Sesc seleciona 
mediadores em 
artes visuais para 
Galeria Sesc

Na noite desta segunda-feira (11), por meio do 
Programa de Comprometimento e Gratuidade 
(PCG), foram entregues 144 kits de material 
escolar para os alunos do 1º ao 5º ano, na Escola 
Sesc Zona Norte.

O Sistema Fecomércio, por meio do Sesc RN, 
recebe, entre os dias 19 e 25 de fevereiro, 
currículos de interessados em ser mediadores 
em artes visuais da Galeria Sesc, em Natal. 
São ofertadas duas vagas.

Livia Aires
Virgínia França Juliana Silva
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Indicador antecedente 
da economia fecha 
janeiro com expansão 
de 2,9%

Mulheres ocupam 69% 
dos cargos de liderança 
em comunicação 
empresarial

CNC: intenção de 
consumo atinge maior 
patamar para fevereiro 
em quatro anos

Desemprego entre 
jovens é maior que taxa 
geral da população 
paulistana

Unidade móvel de 
Informática e Gestão chega 
ao bairro de Mãe Luiza

O indicador antecedente composto da 
economia (IACE) aumentou em 2,9% na 
comparação com dezembro, chegando a 
118,8 pontos, segundo o Ibre/FGV e o TCB.

As mulheres representam 45% do 
total de cargos de direção ou vice-
presidência nas empresas onde 
trabalham, aponta pesquisa.

Entre 100 jovens paulistanos, 28 
estão desempregados. São 411.473 
moradores da capital paulista na faixa de 
16 a 24 anos.

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), 
da CNC, registrou aumentos de 2,7% em 
fevereiro diante de janeiro deste ano e de 
13,1% na comparação anual.

O Sistema Fecomércio RN leva ao bairro de Mãe Luiza a Unidade 
Móvel de Informática e Gestão do Senac, com o objetivo de 

promover a capacitação profissional dos moradores da localidade. 
Amanhã (22), ocorrerá o lançamento das atividades, em solenidade 
a ser realizada na lateral da Capela Nossa Senhora da Conceição 
(Rua João 23), local onde a Unidade Móvel está instalada.
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