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Concedida autorização 
para trabalho aos 
domingos e feriados

Rodolfo Fernandes 
recebe Unidade de 
Beleza do Senac

Turismo Social Sesc 
realiza passeio para 
Bananeiras (PB)

Prêmio Sesc de 
Literatura Anuncia os 
Vencedores de 2019

Fecomércio RN sedia 1º 
ciclo de treinamento do 
Segs 2019

Período de veiculação 
de trabalhos que irão 
concorrer ao Prêmio 
de Jornalismo da 
Fecomércio está aberto

Por meio de uma rede social, Rogério 
Marinho comunicou a medida, que abrange, 
o comércio, a indústria, os transportes em 
geral, a educação e a cultura.

Nesta sexta-feira, 21, será realizada a 
inauguração da Unidade Móvel de Moda e 
Beleza no município de Rodolfo Fernandes, na 
região Oeste do Rio Grande do Norte.

O Turismo Social Sesc leva você para 
Bananeiras na Paraíba. As inscrições para a 
excursão podem ser feitas de 17/06 até 15/07, 
ou enquanto durarem as vagas.

Felipe Holloway e João Gabriel Paulsen são 
os ganhadores da edição 2019, com os livros 
“O legado de nossa miséria” e “O doce e o 
amargo”, respectivamente.

Os presidentes, os executivos dos sindicatos filiados, 
e o corpo de técnicos da Fecomércio RN participam 
na sexta-feira, 14, da 1º etapa do Ciclo 2019 do 
Segs. O projeto visa capacitar, atualizar e aprimorar a 
gestão dos sindicatos patronais.

Os profissionais de comunicação – jornalistas, 
fotógrafos e ilustradores -, além dos estudantes de 
Comunicação que desejarem se inscrever no Prêmio 
Sistema Fecomércio de Jornalismo já podem publicar 
os trabalhos para concorrer em cada uma das sete 
categorias: Jornalismo Impresso; Telejornalismo; 
Radiojornalismo; Fotojornalismo; Jornalismo Online; 
Ilustração e Estudante.

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou na terça-feira, 18, 

em caráter definitivo, o Projeto 
de Lei Complementar 001/2018, 
do Executivo Municipal, que 
“Institui no município de Natal 
o tratamento diferenciado e 
favorecido às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, aos 
microempreendedores individuais 
e empreendimentos econômicos 
solidários”. A votação foi iniciada 
na sessão extraordinária de quinta-
feira da semana passada (13), e foi 
concluída na sessão desta quinta-
feira (18), presidida pela vereadora 
Nina Souza (PDT).
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Com apoio da Fecomércio, Natal ganha nova 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas


