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Senac está com matrículas abertas
para cursos de idiomas no RN

Clique aqui para abrir a imagem

Senac está com matrículas abertas para cursos

de idiomas no RN

Fotos: Divulgação

O Senac RN está com matrículas abertas para

os cursos de Idiomas em Natal, Macaíba, Assú

e Mossoró. Interessados podem realizar

matrícula de forma presencial, em qualquer uma

das unidades da instituição no estado. As vagas

são para o primeiro semestre de 2020, com

aulas previstas para iniciarem em 10 de

fevereiro. Estão sendo oferecidas turmas em

diferentes níveis para cinco idiomas: Inglês,

Espanhol, Italiano, Alemão e Francês.

Para as pessoas que já possuem conhecimento

do idioma desejado, o Senac realiza testes de

nivelamento. Os testes estarão disponíveis para

agendamento a partir do dia 20 de janeiro de

2020, por meio do site

www.nivelamento.rn.senac.br. As provas serão

realizadas no período de 03 a 06 de fevereiro.

Há 20 anos ofertando cursos de idiomas no Rio

Grande do Norte, o Senac é referência neste

segmento, aplicando uma metodologia que

privilegia a compreensão e expressão oral e

escrita em um contexto real. A instituição se

destaca por oferecer aos seus alunos opções de

turmas com carga horária diferenciada,

instrutores certificados internacionalmente e que

estão em sintonia com as atuais exigências de

mercado.

'No mundo globalizado em que vivemos, com

constantes inovações tecnológicas, ser fluente

em outro idioma passou a ser um pré-requisito.

Há 20 anos, o Senac entende essa realidade e

se dedica para oferecer cursos de idiomas que

se adequam às exigências do mercado atual e

do futuro', afirma o diretor regional do Senac,

Raniery Pimenta.

Informações detalhadas sobre os níveis

ofertados, valores e descontos, podem ser

obtidas através do telefone (84) 4005-1000.

PUBLICIDADE

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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SENAC RN está com matrículas para
cursos de idiomas

Clique aqui para abrir a imagem

Por Danilo Evaristo em Notas

SENAC RN está com matrículas para cursos de

idiomas

O Senac RN está com matrículas abertas para

os cursos de Idiomas em Natal, Macaíba, Assú

e Mossoró. Interessados podem realizar

matrícula de forma presencial, em qualquer uma

das unidades da instituição no estado. As vagas

são para o primeiro semestre de 2020, com

aulas previstas para iniciarem em 10 de

fevereiro. Estão sendo oferecidas turmas em

diferentes níveis para cinco idiomas: Inglês,

Espanhol, Italiano, Alemão e Francês.

Para as pessoas que já possuem conhecimento

do idioma desejado, o Senac realiza testes de

nivelamento. Os testes estarão disponíveis para

agendamento a partir do dia 20 de janeiro de

2020, por meio do site

www.nivelamento.rn.senac.br. As provas serão

realizadas no período de 03 a 06 de fevereiro.

Há 20 anos ofertando cursos de idiomas no Rio

Grande do Norte, o Senac é referência neste

segmento, aplicando uma metodologia que

privilegia a compreensão e expressão oral e

escrita em um contexto real. A instituição se

destaca por oferecer aos seus alunos opções de

turmas com carga horária diferenciada,

instrutores certificados internacionalmente e que

estão em sintonia com as atuais exigências de

mercado.

'No mundo globalizado em que vivemos, com

constantes inovações tecnológicas, ser fluente

em outro idioma passou a ser um pré-requisito.

Há 20 anos, o Senac entende essa realidade e

se dedica para oferecer cursos de idiomas que

se adequam às exigências do mercado atual e

do futuro', afirma o diretor regional do Senac,

Raniery Pimenta.

Informações detalhadas sobre os níveis

ofertados, valores e descontos, podem ser

obtidas através do telefone (84) 4005-1000.

Senac RN

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SENAC RN
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Serviço Militar deve incorporar 90 mil
jovens no Exército, Marinha e

Aeronáutica em 2020

Clique aqui para abrir a imagem

Por Danilo Evaristo em Notas

Serviço Militar deve incorporar 90 mil jovens no

Exército, Marinha e Aeronáutica em 2020

Foto: Exército do Brasil

O estudante Felliphe Kristian fará 18 anos de

idade no dia 21 de setembro. Assim como

outros 1,6 milhão de rapazes nascido em 2002,

ele deve se alistar no serviço militar deste ano.

Cursando o ensino médio, o jovem vê nas

Forças Armadas uma oportunidade para

desenvolver a sua carreira. Kristian sonha em

ser médico veterinário.

'Eu quero servir! Sei de todos os benefícios que

o serviço militar tem a oferecer para jovens

como eu. E ir para uma unidade militar que faz o

empenho de animais pode ser a chance de

começar a desenvolver a minha carreira', revela.

Para o coordenador da Seção de Serviço Militar

do Ministério da Defesa (MD), Coronel André

Buarque, a serviço militar vai além da atividade

bélica. 'O serviço militar é muito importante,

principalmente, sobre dois aspectos: o primeiro

é o cumprimento do dever constitucional e o

outro é o exercício ativo da cidadania, do

serviço à Pátria, pois há inúmeras ações

complementares que vão além da atividade

bélica. Esses jovens vão a lugares onde a

presença do Estado é representada pela

presença das Forças Armadas.'

Em todo Brasil, 90 mil jovens devem ser

incorporados às Forças Armadas neste ano,

sendo 3 mil para a Marinha, 7 mil para a

Aeronáutica e 80 mil para o Exército.

Prazos e documentos

Os jovens nascidos em 2002 têm até o dia 30

de junho para fazer o alistamento. Para isso,

devem comparecer à Junta de Serviço Militar

mais próxima ou acessar o site do Alistamento

Militar Online .

Para o alistamento é necessário ter em mãos a

certidão de nascimento, um documento oficial

com foto, comprovante de residência e CPF.

Para pessoas com deficiência, também é

necessário apresentar parecer médico sobre a

deficiência (deve constar no atestado o CRM do
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médico).

Brasileiros no exterior

Cerca de 3 mil jovens que devem prestar o

serviço militar este ano têm residência fora do

Brasil. Neste caso, eles devem procurar o

consulado brasileiro mais próximo para fazer o

alistamento.

E se eu perder o prazo do alistamento?

Os homens que não se alistarem no prazo

estarão em débito com o serviço militar, ficando

impedidos de prestar concurso público, tirar

passaporte, ser matriculado em universidade,

entre outras dificuldades, como a multa de

aproximadamente R$ 4,50, que é corrigida

trimestralmente pelo IPCA-E (Índice Nacional

de Preços ao Consumidor Amplo Especial). Até

mesmo se o jovem ganhar na Loteria (como a

Megasena), não poderá retirar o prêmio se não

estiver em dia com o Serviço Militar.

Projeto Soldado Cidadão

O programa é uma iniciativa do Ministério da

Defesa para a qualificação dos jovens que

estão prestando o serviço militar. O objetivo é

facilitar o ingresso no mercado de trabalho

quando do retorno à vida civil.

São oferecidos cursos como: informática,

construção civil, mecânica automotiva,

eletricista automotivo e direção para o tipo D da

Carteira Nacional de Habilitação (veículos que

transportem mais de 8 passageiros - ex.:

ônibus).

A capacitação é realizada em escolas

profissionalizantes, principalmente as ligadas

ao Sistema S (Senai, Senac, Senar, etc.) ou

dentro das organizações militares. Todas as

qualificações são reconhecidas pelo Ministério

da Educação e têm uma carga horária mínima

de 160 horas.

A taxa de empregabilidade dos jovens que

participam do programa chega a 60% quando

do retorno à vida civil. Desde 2004, ano de

início do programa, a iniciativa já beneficiou

cerca de 250 mil jovens.

Com informações do Ministério da Defesa

Compartilhe:

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - SISTEMA S
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Confiança do empresário do comércio
tem melhor janeiro desde 2013

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: padua

O Índice de Confiança do Empresário do

Comércio (Icec) atingiu em janeiro deste ano

126,6 pontos, em uma escala de zero a 200. É o

maior patamar para um mês de janeiro desde

2013. O resultado é 2% maior que o observado

em dezembro e 4,7% maior do que o registrado

em janeiro de 2019.

Os dados foram divulgados hoje (16) pela

Confederação Nacional do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (CNC). Na

comparação com dezembro de 2019, as

intenções de investimento cresceram 2,5%,

puxadas pela intenção de contratação de

funcionários (4,7%). A avaliação dos

empresários sobre as condições atuais subiu

1,4%, puxada pela maior confiança na economia

(3,2%). Já a expectativa em relação ao futuro

cresceu 1,7%, com destaque também para a

avaliação sobre a economia (2,7%).

Na comparação com janeiro do ano passado, no

entanto, a alta de 4,7% foi puxada pela

avaliação sobre o momento atual, com

crescimento de 17,9%. A confiança no momento

atual da economia teve alta de 23,4%. As

intenções de investimento cresceram 4,1%,

puxada pelos investimentos na empresa

(10,3%). As expectativas sobre o futuro tiveram

queda de 2,3%.

Agência Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio
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Natal está entre os 10 destinos mais
procurados no Google pelos

brasileiros

Clique aqui para abrir a imagem

Natal está entre os 10 destinos mais procurados

no Google pelos brasileiros

Fotos: Canindé Soares

Natal está entre os 10 destinos do País mais

procurados pelos brasileiros. O estudo foi

realizado pelo Google, a maior plataforma de

pesquisas online do mundo. A lista, que

apresenta um ranking com os destinos mais

populares nas buscas entre os viajantes

brasileiros, também elencou o top 10 entre as

opções globais. A capital potiguar está na oitava

colocação no coração dos turistas do Brasil,

ficando entre Paris (França), sétimo colocado e

Orlando (EUA), nona posição.

O levantamento do Google trouxe os 10

destinos mais buscados pelos internautas com

base nos buscadores de hotéis, entre janeiro e

dezembro de 2019, com reservas para 2020. Na

lista que inclui Natal, Londres lidera como

destino mais buscado, seguido por Rio de

Janeiro, São Paulo, Brasília, Florianópolis e

Santos. Na sequência vem Paris, a capital

potiguar, Orlando e Belo Horizonte.

Ano passado, pesquisa do Ministério do Turismo

destacou Natal como o terceiro destino mais

procurado por turistas brasileiros no período

considerado como inverno no País. Os números

fizeram parte de uma pesquisa inédita após

sondagem com duas mil agências de viagens do

país. Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN),

Gramado (RS), Rio de Janeiro (RJ), Porto

Seguro (BA), Ipojuca (PE), São Paulo (SP),

Salvador (BA) e Campos do Jordão (SP) ficaram

nas dez primeiras posições, respectivamente.

Em viagem pela Europa, onde participa de

ações para divulgar a capital como destino, o

prefeito Álvaro Dias e o secretário de Turismo

Fernando Fernandes estiveram na Câmara de

Comércio Brasil-Espanha, na Casa do Brasil,

em Madri e, nessa quarta-feira (15) chegaram a

Amsterdã, na Holanda, para a VakantieBeurs

2020, considerada a maior feira de turismo

daquele país, que conta com mais de 40 países,

com estandes nacionais.

Ano passado, o prefeito Álvaro Dias também

participou desse evento, quando fechou o

acordo com a empresa aérea Corendon Airlines

para a realização de voos fretados de
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Amsterdam para Natal. O primeiro voo da

empresa chegou a Natal em novembro de 2019

e vem sendo mantida uma frequência semanal.

"A nossa gestão tem dado uma atenção

especial ao turismo, que é a principal fonte de

receitas da cidade, geradora de emprego e

renda. Estamos investindo na nossa orla e na

revitalização de espaços históricos da cidade.

Além disso, nossas ações na área da

economia criativa, com eventos como Natal

em Natal, Carnaval e São João, também são

atrativos para aqueles que nos visitam",

comentou o prefeito Álvaro Dias.

O secretário de Turismo, Fernando Fernandes,

reforçou a importância do trabalho feito pela

atual gestão. "Natal está no caminho correto. O

prefeito Álvaro Dias tem dado total apoio ao

segmento do turismo. Ele tem feito ações

dentro da cidade como a recuperação e

melhoria da orla marítima e tem dado um

tratamento diferenciado para que a gente

possa fazer, com que as pessoas que vêm

para cá sintam que é uma cidade que tem

quem olhe por ela. A cidade precisa ser boa

para seus cidadãos e consequentemente será

excelente para quem nos visita", acrescentou

Fernando Fernandes.

O secretário revelou a estratégia que Natal

utilizará para continuar obtendo resultados

importantes na captação de turistas, dentro do

País e também no mercado internacional.

'Vamos trabalhar cada vez mais forte. Com

ações nas feiras importantes do turismo, focar

naqueles mercados que a gente já sabe que

gostam de Natal e, assim, conseguir um

resultado ainda melhor. Tudo isso, contando

sempre com a parceria de entidades e dos

empresários', revelou o secretário.

PUBLICIDADE

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Atividade econômica cresce 0,18%,
diz Banco Central

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: glaucialima

O Índice de Atividade Econômica, do Banco

Central (IBC-Br), dessazonalizado (ajustado

para o período), teve alta de 0,18% em

novembro de 2019, comparado a outubro,

segundo dados divulgados hoje (16) em

Brasília. Esse foi o quarto mês seguido de alta.

Na comparação com novembro de 2018, houve

crescimento de 1,10% nos dados sem ajustes,

por se tratar de períodos iguais. Em 12 meses

encerrados em novembro, o indicador teve

expansão de 0,90%. No ano, até novembro,

houve crescimento de 0,95%.

O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da

atividade econômica brasileira e ajuda o BC a

tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a

Selic.

O índice incorpora informações sobre o nível de

atividade dos três setores da economia:

indústria, comércio e serviços e agropecuária,

além do volume de impostos.

O indicador foi criado pelo BC para fazer um

acompanhamento mensal da atividade

econômica. Mas o indicador oficial, com

metodologia diferente do IBC-Br, é o Produto

Interno Bruto (PIB - a soma de todas as

riquezas produzidas pelo país), calculado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) e divulgado trimestralmente.

O post Atividade econômica cresce 0,18%, diz

Banco Central apareceu primeiro em Gláucia

Lima.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Caminho da Escola: Ministério da
Educação viabiliza compra de 6,2 mil

novos ônibus escolares

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Lúcio Flávio

Imagem: Ilustração

O Ministério da Educação viabilizou a compra

de 6,2 mil novos ônibus escolares, por meio do

programa Caminho da Escola.

Estados, municípios e o DF vão ser

beneficiados com os veículos, adianta

informação da assessoria de imprensa do

Ministério da Educação.

As aquisições, já iniciadas, incluem um novo

modelo de veículo que irá atender áreas de

difícil acesso e com vias mais castigadas, uma

iniciativa inédita no Governo Federal.

Para isso, os ônibus possuem tração nas quatro

rodas e são menores: 13 estudantes sentados

podem ser transportados.

Além do modelo 'jipe', estão disponíveis para

aquisição outros seis modelos de ônibus tanto

as áreas rurais quanto urbanas.

Os dois tipos de ônibus que atenderão as áreas

urbanas permitirão a viagem de 21 e 29 alunos

sentados.

Os modelos rurais possuem capacidade para

29, 44 e 59 estudantes sentados.

Entre as melhorias dos ônibus para 2020 estão

a porta de lâmina única, que possui vedação

total para entrada de pó e água, o que permite o

tráfego em estradas rurais de difícil acesso.

Os modelos também terão um sistema

aperfeiçoado de isolamento térmico do motor, o

que proporciona a diminuição do calor no

interior do veículo.

Todos os veículos são equipados com

dispositivos de acessibilidade e seguem

padrões de qualidade e segurança estipulados

pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da

Educação (FNDE) em parceria com o Instituto

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

(Inmetro).

Estados, DF e municípios poderão adquirir os

veículos por meio de atas de compras

disponíveis no Sistema de Gerenciamento de
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Atas de Registro de Preços (Sigarp) do FNDE,

autarquia vinculada ao Ministério da Educação

que gerencia o programa.

Com o modelo de compra compartilhada a

economia na compra dos veículos pode

chegar a quase 40% do valor de mercado.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Governo Bolsonaro anuncia aumento
de 12,84% do piso dos professores

Clique aqui para abrir a imagem

Governo Bolsonaro anuncia aumento de 12,84%

do piso dos professores

Fotos: Reprodução

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o

ministro da Educação, Abraham Weintraub,

anunciaram por meio de live (transmissão ao

vivo) em rede social o aumento de 12,84% do

piso salarial previsto no Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação

(Fundeb). Segundo Weintraub, o reajuste

anunciado 'é o maior aumento em reais desde

2009.'

O ajuste, acima da inflação de 2019 (4,31%),

corresponde às expectativas da Confederação

Nacional de Municípios (CNM) que já havia

previsto o valor mínimo do magistério passaria

de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,24. Há

expectativa entre gestores municipais que uma

nova lei sobre o Fundeb seja criada este ano. A

lei atual só prevê a manutenção do fundo até

este ano. O Ministério da Educação prepara

proposta com novas regras .

Durante a live o presidente também anunciou,

ao lado do secretário de Cultura Roberto Alvim,

o lançamento do Prêmio Nacional das Artes que

irá destinar mais de R$ 20 milhões para

produção artística nas cinco grandes regiões

brasileiras.

O prêmio terá sete categorias, eruditas e

populares, e prevê a seleção de cinco óperas,

25 espetáculos teatrais, 25 exposições

individuais de pintura e 25 exposição de

escultura, 25 contos inéditos, 25 CDs musicais

originais e até 15 propostas de histórias em

quadrinhos.

O edital será publicado na próxima semana no

Diário Oficial da União e no site da Secretaria

Especial da Cultura . O repasse de recursos

entre as regiões será dividido de forma igual.

Durante a transmissão, o presidente também

comentou a queda histórica dos juros básico da

economia, Taxa Selic a 4,5% ao ano e a

esperada redução da dívida pública com a baixa

dos juros. O presidente salientou a redução dos

custos de empréstimos da Caixa Econômica

Federal e a diminuição de pessoas
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inadimplentes. Bolsonaro salientou que a

queda de juros ocorre 'sem canetada' e 'sem

interferência', mas por causa do ambiente de

recuperação econômica.

O presidente comemorou a prioridade

anunciada pelo governo dos Estados Unidos

para que o Brasil se torne membro da

Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e

lembrou a edição de nova medida provisória

que ajusta o salário mínimo dos atuais R$

1.039 para R$ 1.045.

Além do ministro da Educação e do secretário

de Cultura, participou da transmissão o

secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif

Junior.

Agência Brasil

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Prazo é tudo

Clique aqui para abrir a imagem

Antônio Delfim Neto, da folha do funcionalismo

sem a de longeva trajetória e certeza absoluta

da concretização é experiência acumuladas o

mesmo que afundar o dedo numa desde o

regime militar, no esplendor ferida aberta. de

seus 92 anos, costuma dizer que, Numa corrida

de longa na vida, prazo é tudo. distância, é

preciso disciplinar o Quer dizer, a crise de hoje

ritmo e a respiração. pode se transformar na

redenção Desde o início da gestão, Fátima de

amanhã, desde que se tenha tem dado notáveis

exemplo de como habilidade e inteligência para

manter uma equipe unida, usando contornar os

problemas mais para isso a experiência de anos

que urgentes, enquanto se ganha tempo ela tem

nas relações parlamentares, para resolvê-los ou

mitigar suas os auxiliares no sentido que

medidas nas quais as brigas de plenário

consequências. anunciadas se concretizem, já

que quase nunca têm a ver com a A governara

Fátima Bezerra, ao Estado não cabem as

mesmas confraternização do cafezinho. cuja

experiência parlamentar é e generosas

condições dadas ao Com Fátima, a lógica

inquestionável, está aprendendo a governo

federal, de recuar e retroagir aqui é reversa: por

mais que duras penas que, diferentemente de

anúncios ou declarações. haja divergências

internas, a do que acontece no parlamento, a

Quando não se tem certeza governadora

sempre será o ponto de vida na administração

pública nem do desfecho da história, convém

união, e não de inflexão. Prova disso sempre

funciona só com elogios, manter sob controle o

entusiasmo são as reiteradas demonstrações

risadas e tapinhas nas costas na do anúncio. E

nem é preciso dizer públicas de apreço dela em

relação hora do cafezinho. aqui do que se trata.

a seus auxiliares. Às vezes, é necessário um

Adiantar, por exemplo, que O problema é que

isso, por si só, ambiente pragmático na relação

com haverá pagamentos de retroativo já não

basta.

NOTAS & INFORMES

CRUEL

A senadora Zenaide Maia (Pros-RN) lamenta

que, mesmo com o governo reajustando o

salário mínimo para R$ 1.045, não tenha havido
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aumento real no valor, e sim apenas perdas

inflacionárias. 'Essa política de não dar

aumento real para os trabalhadores é cruel. É o

governo mostrando o lado indiferente à vida do

povo brasileiro', critica a parlamentar.

NOVO PRAZO I

A Prefeitura de Parnamirim prorrogou o prazo

para que os contribuintes paguem o IPTU 2020

com desconto. Agora, quem pagar o tributo à

vista até 31 de janeiro terá 20% de abatimento

no valor devido.

NOVO PRAZO II

Também foi prorrogado para 31 de janeiro o

limite para adesão ao Refis. Com o programa,

o contribuinte que tiver dívidas com o Fisco

Municipal pode regularizar sua situação

obtendo até 100% de desconto sobre juros e

multas. Para pagamentos à vista, a negociação

pode ser feita pelo site da Prefeitura. Quem

deseja parcelar precisa comparecer à

Tributação.

8 mil vidas poupadas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública

informou ontem que o País registrou queda de

21,4% nos homicídios nos primeiros nove

meses de 2019, em comparação com o igual

período de 2018. No mesmo período, também

houve queda em outros índices de

criminalidade, como ocorrências envolvendo

estupro (6,4%), roubo a banco (38,4%),

latrocínio (22,2%), roubo de cargas (23,3%) e

roubo de veículos (26,4%). Na avaliação do

ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio

Moro, os dados confirmam a tendência de

queda dos índices criminais em todo o país

durante os primeiros meses do governo.

Segundo o ministro, 8.267 pessoas deixaram

de ser mortas a partir de medidas tomadas

contra o crime organizado e de combate à

corrupção.

chartes entre a capital holandesa e a capital

potiguar.

2020, LABORATÓRIO

O ex-vice-governador Fábio Dantas duvida que

a proibição de coligações na eleição

proporcional - experiência que valerá para as

eleições de 2020 - continue em 2022. Ele opina

que, caso perdure a proibição, nenhum partido

terá condições de, com uma chapa puro

sangue, atingir o quociente eleitoral.

NATAL NA EUROPA I

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, reuniu-se

ontem, em Amsterdã, na Holanda, com o

diretor da Operadora Corendon, Sjoerd de Kort.

Na ocasião, a empresa sinalizou que pode

operar mais voos

NATAL NA EUROPA II

Os voos da Corendon que começaram em

novembro de 2019 vão até abril de 2020. A

empresa manifestou ontem que deseja repetir a

temporada entre este ano e 2021.

INCÓGNITA

Ninguém consegue explicar por que os jogos

de ABC e América no Estadual (as duas

grandes atrações da competição) acontecem

no mesmo horário. É menos visibilidade para o

campeonato e menos audiência.

18



FECOMÉRCIO-RN
Agora RN/Indeterminado - Noticias

sexta-feira, 17 de janeiro de 2020
FECOMÉRCIO-RN - ECONOMIA

Desempenho na avaliação poderá ser

consultado pelo site e também no app

Enem libera notas para estudantes nesta sexta

Notas servem para acesso ao ensino superior,

por meio de Sisu, ProUni e Fies

Os quase 4 milhões de participantes do Exame

Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019

terão acesso nesta sexta-feira, 17, às notas

que obtiveram na avaliação. Para acessar os

resultados, é preciso informar, na Página do

Participante, o CPF e a senha cadastrados na

hora da inscrição no exame. Desde já, os

estudantes podem se preparar para conferir as

notas. Aqueles que não lembram a senha

podem recuperá-la no próprio sistema. É

possível acessar o resultado também pelo

aplicativo do Enem. Os estudantes terão

acesso à nota da redação e à pontuação de

cada uma das quatro áreas de conhecimento:

linguagens, ciências humanas, ciências da

natureza e matemática. Com os resultados, os

estudantes poderão concorrer a vagas no

ensino superior público pelo Sistema de

Seleção Unificado (Sisu), a bolsas em

instituições privadas, pelo Pro grama

Universidade para Todos (ProUni), e participar

do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O primeiro processo que terá as inscrições

abertas é o Sisu. Para participar, é preciso

fazer a inscrição online no período de 21 a 24

de janeiro. As inscrições para o ProUni poderão

ser feitas de 28 a 31 de janeiro e, para o Fies,

de 5 a 12 de fevereiro.

Abono

Caixa e Banco do Brasil começam a pagar

PIS/Pasep

O pagamento do abono salarial do Programa

de Integração Social (PIS) do calendário

2019/2020, para os trabalhadores nascidos no

mês janeiro e fevereiro, começou nesta quinta-

feira, 16. De acordo com a Caixa, os valores

variam de R$ 87 a R$ 1.039, conforme a

quantidade de dias trabalhados durante o ano-

base 2018. Os titulares com conta individual na

Caixa e cadastro atualizado receberam o

crédito automático antecipado na terça-feira,

14. Segundo a instituição, são mais de 3,6

milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e

fevereiro, totalizando R$ 2,6 bilhões em

recursos injetados na economia. Os servidores

públicos cadastrados no Programa de

Formação do Patrimônio do Servidor Público

(Pasep) com o dígito final de inscrição 5 e 6

recebem também a partir de ontem. O

pagamento é feito pelo Banco do Brasil.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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Missão empresarial do RN participa de
maior evento de varejo e inovação do

mundo

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: glaucialima

Uma comitiva do Rio Grande do Norte, formada

por um grupo de 15 empresários e

empreendedores do estado, marcou presença

na 111ª edição do maior evento de varejo do

mundo. Com apoio do Sebrae-RN, a missão

conheceu os cases e participou de reuniões na

NRF Retail's Big Show, realizada de 11 a 14 de

janeiro, em Nova Iorque (EUA).

Além disso, realizou visitas técnicas em 20

empresas inovadoras de Nova Iorque e

apresentará tudo no Curadoria POS NRF 2020,

no dia 30 de janeiro, no Hotel Barreira Roxa,

em Natal. As inscrições para o evento podem

ser feitas pelo link: clique aqui.

'Voltamos com uma bagagem de conhecimento

importante e uma curadoria inédita. Temos

muito conteúdo transformador para repassar

aos segmentos do varejo e de serviços',

comenta o jornalista Jean Valério, CEO do

Fórum Negócios.

Todas as tendências absorvidas direto dos

CEOs de empresas como Starbucks, Amazon,

Microsoft, Under Armour, Beat Buy, entre

outros, serão apresentadas na Curadoria, que

conta com apoio e parceria do SEBRAE-RN,

CDL Natal, Fecomércio e SENAC.

O post Missão empresarial do RN participa de

maior evento de varejo e inovação do mundo

apareceu primeiro em Gláucia Lima.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Missão empresarial do RN participa de
maior evento de varejo e inovação do

mundo

Clique aqui para abrir a imagem

3 minutos atrás

Missão empresarial do RN participa de maior

evento de varejo e inovação do mundo

Uma comitiva do Rio Grande do Norte, formada

por um grupo de 15 empresários e

empreendedores do estado, marcou presença

na 111ª edição do maior evento de varejo do

mundo. Com apoio do Sebrae-RN, a missão

conheceu os cases e participou de reuniões na

NRF Retail's Big Show, realizada de 11 a 14 de

janeiro, em Nova Iorque (EUA).

Além disso, realizou visitas técnicas em 20

empresas inovadoras de Nova Iorque e

apresentará tudo num evento exclusivo no dia

30 de janeiro, no Hotel Barreira Roxa, em

Natal. As inscrições para a Curadoria POS NRF

2020, inclusive, já podem ser feitas pelo link:

https://forumnegocios.kpages.online/posnrf2020.

"Voltamos com uma bagagem de conhecimento

importante e uma curadoria inédita. Temos

muito conteúdo transformador para repassar

aos segmentos do varejo e de serviços.

Agradeço ao nosso curador Fred Alecrim e ao

SEBRAE por acreditarem na proposta e

incentivar o intercâmbio ", comenta o jornalista

Jean Valério, CEO do Fórum Negócios.

No próximo dia 30 de janeiro, os principais

destaques da NRF Retail's Big Show serão

divulgados para o público potiguar, no Hotel

Barreira Roxa, a partir das 18h. "O evento

Curadoria de Tendências Pós-NRF tem a

missão de democratizar os principais

aprendizados obtidos durante a NRF Retail's Big

Show, ao público nordestino, em especial do Rio

Grande do Norte. A preocupação nossa é levar

o conhecimento e ideias de ferramentas práticas

para que os empresários implementem nos seus

negócios", destaca Fred Alecrim, palestrante

com experiência nas missões empresariais para

a NRF.

Um time de especialistas, comandado por Fred

vai apresentar aos participantes, em primeira

mão, insights e tendências absorvidos nas

visitas técnicas e na NRF, sugerindo ajustes à

realidade do mercado brasileiro. Todas as

tendências absorvidas direto dos CEOs de

empresas como Starbucks, Amazon, Microsoft,

Under Armour, Beat Buy, entre outros, serão
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apresentadas no Curadoria POS NRF 2020

(dia 30 de janeiro no hotel Barreira Roxa), que

conta com apoio e parceria do SEBRAE-RN,

CDL Natal, Fecomércio, SENAC.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, SENAC RN
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Missão empresarial do RN participa de
maior evento de varejo e inovação do

mundo

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Robson Pires

Uma comitiva do Rio Grande do Norte, formada

por um grupo de 15 empresários e

empreendedores do estado, marcou presença

na 111ª edição do maior evento de varejo do

mundo. Com apoio do Sebrae-RN, a missão

conheceu os cases e participou de reuniões na

NRF Retail's Big Show, realizada de 11 a 14 de

janeiro, em Nova Iorque (EUA).

Além disso, realizou visitas técnicas em 20

empresas inovadoras de Nova Iorque e

apresentará tudo num evento exclusivo no dia

30 de janeiro, no Hotel Barreira Roxa, em

Natal. As inscrições para a Curadoria POS NRF

2020, inclusive, já podem ser feitas pelo link:

https://forumnegocios.kpages.online/posnrf2020

'Voltamos com uma bagagem de conhecimento

importante e uma curadoria inédita. Temos

muito conteúdo transformador para repassar

aos segmentos do varejo e de serviços.

Agradeço ao nosso curador Fred Alecrim e ao

SEBRAE por acreditarem na proposta e

incentivar o intercâmbio ', comenta o jornalista

Jean Valério, CEO do Fórum Negócios.

No próximo dia 30 de janeiro, os principais

destaques da NRF Retail's Big Show serão

divulgados para o público potiguar, no Hotel

Barreira Roxa, a partir das 18h. 'O evento

Curadoria de Tendências Pós-NRF tem a

missão de democratizar os principais

aprendizados obtidos durante a NRF Retail's Big

Show, ao público nordestino, em especial do Rio

Grande do Norte. A preocupação nossa é levar

o conhecimento e ideias de ferramentas práticas

para que os empresários implementem nos seus

negócios', destaca Fred Alecrim, palestrante

com experiência nas missões empresariais para

a NRF.

Um time de especialistas, comandado por Fred

vai apresentar aos participantes, em primeira

mão, insights e tendências absorvidos nas

visitas técnicas e na NRF, sugerindo ajustes à

realidade do mercado brasileiro. Todas as

tendências absorvidas direto dos CEOs de

empresas como Starbucks, Amazon, Microsoft,

Under Armour, Beat Buy, entre outros, serão

apresentadas no Curadoria POS NRF 2020 (dia

30 de janeiro no hotel Barreira Roxa), que

conta com apoio e parceria do SEBRAE-RN,
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CDL Natal, Fecomércio, SENAC.

Blog da Juliska

O post Missão empresarial do RN participa de

maior evento de varejo e inovação do mundo

apareceu primeiro em Blog do Robson Pires.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, SENAC RN
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