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CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

COMÉRCIO DO 
ALECRIM VOLTA 
A RECEBER “SOS 
PROTOCOLOS”

SENAC LANÇA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM TI 
E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

AULAS MUDAM DE PRESENCIAIS PARA O 
AMBIENTE VIRTUAL EM TODAS AS UNIDADES

CONFIRA NO LINK ABAIXO O HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PÚBLICO NAS 

UNIDADES DO SENAC

VAGAS PARA CURSOS GRATUITOS FOCADOS 
NOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS PARA A ÁREA 

DO TURISMO

Diante do aumento de casos 
e das taxas de ocupação dos 
leitos críticos para a Covid-19, 

que tiveram como consequência 
a publicação de decretos que 
endureceram as medidas de 
distanciamento e restrição de 
funcionamento do comércio e 
dos serviços no estado e nas 

principais cidades potiguares, o 
Programa “SOS Protocolos”, da 

Fecomércio, CDL Natal e Sebrae, 
foi retomado nessa semana. O 

primeiro polo comercial a receber 
as novas visitas foi o tradicional 

bairro do Alecrim.

O Senac, em parceria com a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e o Meu Futuro Digital (ecossistema de 
empresas e entidades que têm a intenção estratégica de 
acelerar a inclusão de jovens e profissionais no mercado), 

lançou o Programe Seu Futuro, projeto para formar 
profissionais com habilidades técnicas em programação e 
desenvolvimento de sistemas com aplicações em finanças 
por meio do Programa de Aprendizagem do Senac. Saiba 

como se inscrever.

Em virtude do novo cenário de pandemia provocado pelo 
Coronavírus (Covid-19) no Rio Grande do Norte e seguindo 
as recomendações do decreto estadual (nº 30.383/2021), o 
Senac RN comunica que, desde a segunda-feira (01/03), as 
aulas presenciais em todas as unidades foram transferidas 

para o ambiente virtual, até o dia 10 de março de 2021.

Dando continuidade à série de ações previstas dentro do 
Plano de Retomada do Turismo, o Sistema Fecomércio 

RN, por meio do Senac, iniciou, na segunda-feira (01), as 
inscrições para os cursos que têm como foco habilitar 

trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva do turismo 
para implementação das normas de biossegurança 

exigidas.
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A Fecomércio, o Sebrae RN e as entidades que compõem a Câmara Empresarial do 
Turismo (CET), órgão consultivo da Federação, protocolaram, na terça-feira, 2, junto 

ao Governo do Estado e às Prefeituras da Grande Natal, de Mossoró e dos principais 
municípios turísticos potiguares, um documento contendo uma série de pedidos para 

que possam ser minimizados os impactos negativos do endurecimento das medidas de 
prevenção à Covid-19 no setor de bares e restaurantes e no acesso às praias. No caso 
específico da Prefeitura de Natal, o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, e 
o coordenador da CET, George Costa, também entregaram o documento diretamente 

ao prefeito Álvaro Dias, aproveitando uma reunião ocorrida no final da manhã com 
representantes do comércio da capital.

FECOMÉRCIO, SEBRAE E ENTIDADES DO TURISMO 
ENTREGAM LISTA DE PEDIDOS AO GOVERNO E 
PREFEITURAS PARA TENTAR AMENIZAR CRISE
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