
CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

O Sesc RN está oferecendo modalidades esportivas no formato on-
line, neste mês de setembro, com preços diferenciados e o mesmo 
nível de excelência e qualidade profissional das aulas presenciais.

A Campanha do Outubro 
Rosa já começou para 
o Sistema Fecomércio 
RN, que por meio do 

Sesc, está dando início 
aos agendamentos 

para exames gratuitos 
de mamografias e 

preventivos. De 21 a 
30 de setembro, as 

interessadas deverão 
marcar seu exame pelo 
telefone (84) 3133-0360, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h 

às 17h.

O Governo do Estado lança nos próximos dias o programa 
Desconto Potiguar, um Clube de Descontos na compra de 

produtos de bens e serviços voltado aos servidores estaduais. O 
objetivo do Executivo é aquecer a economia.
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Sesc RN oferece modalidades esportivas com 
preços diferenciados e turmas on-line

CAMPANHA OUTUBRO 
ROSA DO SISTEMA 

FECOMÉRCIO RN DEVE 
REALIZAR QUASE 

700 MAMOGRAFIAS 
E PREVENTIVOS 

GRATUITOS

Programa “Desconto Potiguar” credencia 
empresas para oferecer condições especiais em 
produtos e serviços para servidores estaduais
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MOSTRA SESC DE ARTE 
E CULTURA PROMOVE 

GRAFITAGEM EM MUROS 
DE ESCOLAS PÚBLICAS

Marcelo Queiroz recebe visita do senador Jean-Paul Prates, 
apresenta trabalho desenvolvido pelo Sistema Fecomércio 

RN e ouve ideias para o setor de comércio e serviços

SENAC RN OFERECE MAIS 
630 VAGAS GRATUITAS PARA 

CURSOS TÉCNICOS EAD

SISTEMA FECOMÉRCIO RN COMPLETA 1.200 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO DO 
CARREFOUR ENTREGUES, BENEFICIANDO QUASE 5 MIL POTIGUARES

Ao longo deste mês de setembro, 
o Sesc RN desenvolve a 14ª 

edição da Mostra Sesc de Arte 
e Cultura, que tem como palco 

principal as ruas da Grande Natal, 
mais precisamente, muros de 

escolas públicas.

Acompanhado do vice-presidente da Fecomércio e presidente da Federação 
das Associações Comerciais do RN, Itamar Maciel, o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, recebeu nesta sexta-feira, 18, a visita do 

senador e pré-candidato à Prefeitura de Natal pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT), Jean-Paul Prates, na sede da Federação do Comércio.

O Sistema Fecomércio RN, 
por meio do Senac, está 

disponibilizando mais 630 vagas 
gratuitas em cursos técnicos a 

distância no Rio Grande do Norte. 
A iniciativa faz parte do Programa 
Senac de Gratuidade (PSG), cujo 
objetivo é promover a inclusão 

social por meio da oferta de 
vagas gratuitas para pessoas de 

baixa renda.

Dando continuidade às ações do Mesa Brasil do Sesc, o Sistema 
Fecomércio Rio Grande do Norte, fez a entrega, na tarde desta sexta-feira, 

18, no Sesc Cidade Alta, de mais 361 cartões alimentação do Carrefour, 
beneficiando quase 1.500 pessoas atendidas por quatro entidades 

cadastradas no programa. Com esta nova entrega, já são cerca de 1.200 
cartões distribuídos, totalizando mais de R$ 120 mil em créditos (cada 
cartão tem R$ 100), atendendo 4.824 pessoas. Cada cartão entregue 

atende, diretamente, uma média de quatro pessoas de uma mesma família, 
e as compras podem ser feitas em qualquer loja da rede.

Presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz 
e governadora Fátima Bezerra 
agradecem aos profissionais 

de saúde hospedados no Hotel-
Escola Senac Barreira Roxa
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“A vocês, guerreiros do dia a dia desta luta que 
ainda estamos travando e que nos enche de 

angústias, nosso muito obrigado. Trinta e nove mil 
vezes obrigado”. Com esta frase que faz referência 

ao número de pessoas curadas da Covid-19 
no RN, o presidente do Sistema Fecomércio, 

Marcelo Queiroz, saudou os profissionais de saúde 
hospedados no Hotel-Escola Senac Barreira Roxa 

na noite desta sexta-feira, 18. Queiroz participou do 
jantar que contou com a presença da governadora 

do estado, Fátima Bezerra, e marcou o fim da 
parceria pela qual foram ofertados cerca de 4.400 

pernoites a médicos, enfermeiros e profissionais de 
saúde em geral nas dependências do hotel.
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