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Natalenses irão gastar R$ 82 e mossoroenses R$ 78 
com compras para a Páscoa, segundo IPDC/Fecomércio

JORNALISTAS: 

Em Natal, 53,8% 
das pessoas 

entrevistadas 
pretendem 
presentear alguém 
nesta Páscoa. Entre 
os 46,2% que não 
vão presentear, 
os motivos mais 
mencionados foram 
as “dificuldades 
financeiras” (51,5%) 
e o fato de “não 
seguir a tradição de 
presentear na data” 
(30,2%).
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Caixa libera uso do FGTS como garantia 
para empréstimo consignado

Consultoria ajuda empreendedores na 
escolha de ponto comercial

Procura por viagens volta a crescer, mas 
pacote turístico fica mais enxuto

A Caixa Econômica Federal liberou o início das operações de empréstimo consignado 
com os recursos do Fundo de Garantia do Tempo e Serviço (FGTS) como garantia. As 
regras para a nova linha de crédito foram publicadas nesta terça-feira (04) e os bancos já 
podem começar a firmar os convênios com as empresas.

Para atender à demanda dos empreendedores e empresários do Estado, o Sebrae 
no RN está oferecendo uma consultoria sobre Análise de Ponto Comercial por 
um período de 10 horas, que contempla além de um diagnóstico, a análise de 
viabilidade do ponto e perfil sócio-demográfico da região.

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) passou a projetar uma alta 
de 10% a 12% nas vendas em 2017. Já a Associação Brasileira das Operadoras 
de Viagens Corporativas (Abracorp) espera uma alta de ao menos 5% após 2 anos 
seguidos de queda (em 2016, as vendas caíram 6,5% ante 2015).

Novas regras do 
cartão de crédito 
começaram a 
valer na segunda 

Regras da 
terceirização já 
estão valendo

Senac RN realiza 
atendimentos no 7º 
Fórum de Turismo do RN 
e 3ª FEMPTUR

A medida consta da reforma 
microeconômica e obriga as 
instituições financeiras a transferirem 
para o crédito parcelado, que 
cobra taxas menores, os valores do 
rotativo que não forem quitados nos 
primeiros 30 dias.

Sancionado na última sexta-feira 
(31) pelo presidente da República, 
o Projeto de Lei nº 4.302/98, que 
versa sobre a terceirização, já 
está vigorando. Agora, qualquer 
atividade exercida, tanto na esfera 
pública quanto privada, pode 
ser terceirizada.

A partir de amanhã (07), o Senac 
RN estará presente no 8º Fórum 
de Turismo do RN e na 3ª Feira 
dos Municípios e Produtos 
Turísticos do RN, no Centro 
de Convenções de Natal até o 
sábado (08). No Espaço Senac, 
os visitantes poderão conhecer 
as oportunidades de capacitação 
disponíveis na Instituição. 
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