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Gasto com presentes dos Namorados 
deve aumentar em Natal e em Mossoró, 

aponta IPDC/Fecomércio
 O IPDC/Fecomércio foi às ruas para saber quais as intenções 

de consumo no Dia dos Namorados para os natelenses e 
mossoroenses. O gasto médio com os presentes será de R$ 

119,97, em Natal; e R$ 117,05, em Mossoró. 

Presidentes e dirigentes 
de Sindicatos filiados à 
Fecomércio RN participam 
de curso sobre Gestão de 
Sindicatos

Sistema Fecomércio leva Unidade Móvel Sesc Saúde da 
Mulher para o município de Várzea

A capacitação é voltada para 
os presidentes e executivos de 
Sindicatos filiados à Federação, 
e tem como objetivo fortalecer a 
atuação das instituições, com foco 
no desenvolvimento de líderes.

O presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz, participou na terça-feira 
(6), da instalação da Unidade 
Móvel Sesc Saúde da Mulher. 
Os serviços serão ofertados 
durante duas semanas e prevê a 
realização de 780 de exames. 

CNC espera alta de 2,5% 
nas vendas do 
Dia dos Namorados

Empreendedores podem 
aproveitar festejos 
juninos para vender mais

Semana do meio ambiente 
mobilizará alunos em todo 
estado

Microempreendedores 
poderão pagar o 
boleto mensal on-line

A Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo estima que R$ 
1,65 bilhão seja movimentado no Dia dos 
Namorados. Confirmada a expectativa, 
o resultado das vendas voltaria a crescer, 
revertendo parcialmente as quedas registradas 
em 2015 (-1,1%) e em 2016 (- 4,9%).

As comemorações destinadas a 
Santo Antônio, São João e São Pedro 
representam também uma oportunidade 
para incrementar os lucros dos negócios 
em função das festas.

Até o dia 08, o Senac RN realiza mais 
uma edição da “Semana do Meio 
Ambiente”. O evento mobilizará alunos 
em todos os Centros de Educação 
Profissional do RN e trabalhará como 
foco principal as boas práticas na gestão 
dos resíduos sólidos.

Para realizar o pagamento on-line do DAS 
é preciso emitir a guia no portal do Simples 
Nacional. Assim que o boleto for gerado, 
o usuário terá à disposição a opção de 
pagamento no Banco do Brasil. 
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