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Comemorando a marca 
dos 20 anos de cursos 
de idiomas, Senac 
RN abre período de 
matrículas para 2019

Turismo Social Sesc 
realiza passeio para 
Fortaleza (CE)

Fecomércio RN e Sebrae 
apresentam Projeto “Natal 
& Parnamirim Field na 
Segunda Guerra Mundial” 
à Assembleia Legislativa

CNC reduz pela sexta 
vez expectativa de 
crescimento do varejo

Marcelo Queiroz participa de encontro com a Cônsul Geral da 
China no Brasil e destaca oportunidades para o turismo do RN

O Senac RN está com matrículas abertas 
para os cursos de Inglês, Francês, Italiano, 
Espanhol e Alemão, nos municípios de 
Natal, Macaíba, Mossoró e Assú. O período 
marca a comemoração dos 20 anos de 
cursos de idiomas na instituição.

O Turismo Social Sesc leva você para Fortaleza. 
As inscrições para a excursão podem ser feitas 
até 06/08/19, ou enquanto houver vaga, em uma 
das Centrais de Relacionamento do Sesc. Essa 
é uma iniciativa do Sistema Fecomércio RN, 
por meio do Serviço Social do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Sesc RN).

O projeto, desenvolvido pelo Sebrae e Fecomércio 
RN, em parceria com entidades empresariais 
e culturais, além das prefeituras de Natal e 
Parnamirim, demarca pontos que têm alguma 
relação com a Segunda Guerra Mundial, criando 
um novo roteiro turístico para o estado.

Apesar da alta no faturamento do 
comércio varejista ampliado de 0,2% em 
maio, em relação a abril, apontado pela 
Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), 
do IBGE, a CNC reduziu de +4,5% para 
+4,2% sua expectativa de crescimento do 
varejo ampliado.

O presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou na quarta-feira, 10, de um encontro com a Cônsul 
Geral da China no Brasil, Yan Yuging, à convite da governadora do Estado, Fátima Bezerra. O evento reuniu secretários e representantes de entidades 
empresariais, além da delegação chinesa, composta por 30 integrantes. 

O melhor da gastronomia regional 
com um toque da cozinha 

contemporânea. Assim pode ser 
definido o cardápio do Restaurante 
Navarro, do Hotel-Escola Senac 
Barreira Roxa, apresentado na 
noite desta quarta-feira (10) para 
convidados e imprensa especializada. 
O evento reuniu empresários, 
autoridades, especialistas, jornalistas 
e diretoria do Sistema Fecomércio 
RN para apresentação e degustação 
do menu oficial, elaborado e assinado 
pelo prestigiado Chef Nito Avelar.
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Evento prestigiado por convidados e imprensa especializada 
marca lançamento de cardápio do Restaurante Navarro
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