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DESTAQUE DA SEMANA

FECOMÉRCIO RN ENCAMINHA PLEITOS DOS SEGMENTOS DO COMÉRCIO,
SERVIÇOS E TURISMO PARA GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURAS DE
NATAL E MOSSORÓ
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN) encaminhou
na segunda, 22, ao Governo do Estado e às prefeituras de Natal e Mossoró, uma lista de pleitos e medidas emergenciais
a serem implantadas pelos Executivos, como forma de diminuir os impactos negativos das medidas de restrição ao
funcionamento do setor produtivo. As medidas apontadas pela entidade contemplam necessidades dos segmentos do
comércio, serviços e turismo, incluindo o setor de eventos, conforme consultas feitas aos seus representantes, e têm
como foco evitar um movimento maciço de fechamento de negócios e a demissão em massa de pessoas, gerando um
efeito dominó extremamente negativo na economia potiguar.
CLIQUE AQUI

E SAIBA MAIS

ACORDO PERMITE QUE
EMPRESAS VAREJISTAS DO RN
POSSAM CONCEDER FÉRIAS AOS
COLABORADORES DE MANEIRA
SIMPLIFICADA ENQUANTO
DURAREM RESTRIÇÕES AO SEU
FUNCIONAMENTO

As empresas do comércio varejista do Rio Grande do Norte
poderão conceder férias coletivas ou individuais aos seus
funcionários, por um período de 14 dias, sem necessidade de
comunicação prévia ao trabalhador. Os encargos incidentes
sobre estas férias deverão ser pagos junto com o salário do
mês em que as mesmas forem gozadas, de uma única vez, ou
podendo ser parcelados em três vezes, a critério da empresa.
CLIQUE AQUI

E SAIBA MAIS

SENAC OFERECE 225
VAGAS GRATUITAS
PARA CURSOS
TÉCNICOS

Pertencente à Rede DEL Turismo, desenvolvido no Rio Grande
do Norte pelo Sistema Fecomércio, por meio do Senac, o
município de São Miguel do Gostoso – no litoral Norte do
estado, recebeu a certificação Padrão de Destinos Verdes, na
categoria Prata, concedida pela Green Destinations, fundação
holandesa sem fins lucrativos para o turismo sustentável.
CLIQUE AQUI

E SAIBA MAIS

AÇÃO SESC DE LITERATURA ROSA DE PEDRA
PROMOVE INTERCÂMBIO LITERÁRIO EM UMA
PROGRAMAÇÃO TOTALMENTE VIRTUAL

O Senac, instituição do Sistema
Fecomércio RN, disponibiliza 225
vagas gratuitas para cursos técnicos
em Natal e Mossoró. 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. As
inscrições ocorrem até o dia 04 de
abril, exclusivamente pelo site www.
rn.senac.br.
CLIQUE AQUI

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, QUE
CONTA COM A METODOLOGIA DEL
TURISMO, É O SEGUNDO DESTINO
DA AMÉRICA LATINA A OBTER
CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

E SAIBA MAIS

PORTFÓLIO DO SENAC
CONTA COM MAIS DE
10 NOVAS OPÇÕES DE
CURSOS ON-LINE
Diante do atual cenário global com
rápidas transformações sociais
impostas pela pandemia Covid-19,
a demanda das empresas por
profissionais qualificados aumenta
a cada dia. É neste contexto que o
Senac RN, instituição do Sistema
Fecomércio RN, tem se adaptado
às novas realidades educacionais
e corporativas, ofertando novas
capacitações profissionais
periodicamente. Para o período de
março a abril de 2021, a instituição
acaba de lançar o novo portfólio com
mais de 10 opções de novos cursos
on-line, em diversos segmentos.
CLIQUE AQUI

Ficar em casa para o Serviço Social do Comércio RN (Sesc RN), instituição do Sistema
Fecomércio RN, não tem nada de monótono. Mesmo na pandemia, a programação
cultural da instituição tem seguido no formato virtual, onde o importante é oportunizar
entretenimento de qualidade e fomentar o intercâmbio artístico local e nacional. Uma
dessas iniciativas já tem data para acontecer. Estamos falando da Ação Sesc de
Literatura Rosa de Pedra, que acontece até o dia 31 de março, com programação
totalmente virtual.

E SAIBA MAIS

CLIQUE AQUI

E SAIBA MAIS

SENAC RN FIRMA PARCERIAS COM EMPRESAS DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL DE OLHO NA
EMPREGABILIDADE DOS SEUS EGRESSOS
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa média de
desemprego no RN ficou em 15,8% em 2020, a maior da série histórica da pesquisa, iniciada
em 2012. Os dados evidenciam a crescente dificuldade de inserção em um mercado que
exige, cada vez mais, pessoas qualificadas e em sintonia com as principais necessidades de
cada setor. É neste contexto que atua o Senac, instituição do Sistema Fecomércio RN, que,
além de oferecer qualificação de excelência, investe em ferramentas que visam colaborar com
a inclusão de jovens e adultos no mundo profissional, bem como com a geração de ocupação
e renda.
CLIQUE AQUI

E SAIBA MAIS

FecomercioRN

EXPEDIENTE

fecomerciorn_

A “A Semana em Destaque” é uma
publicação semanal da Assessoria de
Comunicação da Fecomércio RN

fecomerciorn
sistemafecomerciorn
COORDENADOR:
Luciano Kleiber

JORNALISTAS:
FOTOS:
Livia Aires
Ebenézer Nóbrega
Virgínia França

DESIGN:
Yuri Soares

