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Sesc promove palestras 
sobre sexualidade e 
empoderamento feminino

Sesc realiza 
exames preventivos 
no Call Center da 
Riachuelo

Você entende de sexualidade e empoderamento 
femininos? Foi para tirar dúvidas e promover o 
debate sobre o assunto que o Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), 
uma instituição do Sistema Fecomércio, preparou 
palestras sobre “A sexualidade feminina e o 
diálogo empoderado”.

Você sabia que o câncer de colo do útero 
é o terceiro tumor mais frequente entre as 
mulheres? Como em todo tipo de câncer, 
a detecção precoce aumenta as chances 
de cura da doença, e é esta a mensagem 
passada pela campanha Março Lilás.

Livia Aires
Virgínia França Juliana Silva
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Brasil melhora 
desempenho em 
empreendedorismo
em 2018

Contas públicas 
ficam positivas em
R$ 46,8 bilhões
em janeiro

Core RN empossa 
novos membros
para o triênio 
2019/2022

Inflação do 
carnaval fica abaixo 
do IPC, diz pesquisa 
da FGV

Escola Sesc de Ensino Médio 
recebe cinco potiguares em 2019

Cerca de 52 milhões de brasileiros em idade 
produtiva estavam envolvidos com alguma 
atividade empreendedora em 2018.

De acordo com dados divulgados pelo 
Banco Central, o setor público consolidado 
registrou superávit primário de R$ 46,897 
bilhões em janeiro.

Os produtos e serviços mais consumidos 
no carnaval subiram, em média, 2,91% 
nos últimos 12 meses.

Em cerimônia realizada na manhã desta sexta-
feira, na sede da entidade, em Natal, foram 
empossados os novos membros do Conselho 
de Representantes Comerciais do Estado.

Cinco jovens potiguares foram aprovados na Escola Sesc de 
Ensino Médio no Rio de Janeiro. Eles são representantes dos 

municípios de Natal, Parnamirim, Caicó, Cruzeta e São Fernando. 
Antes do embarque para a capital fluminense, que será ainda neste 
primeiro semestre, os novos alunos da ESEM foram recebidos, 
nesta quinta-feira (21), pelos gestores do Sistema Fecomércio em 
um almoço no Hotel Barreira Roxa.
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