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Natalenses e mossoroenses garantem ida 
ao comércio no Dia das Crianças e irão 
desembolsar mais de R$ 100 com presentes

Laura Godeiro
Ebenézer Nóbrega

JORNALISTAS: 

O Dia das Crianças é a última grande data 
comemorativa do ano a movimentar o 

comércio potiguar antes da chegada do 
Natal. Esta característica termina por 
fazer da data um bom sinalizador 
de como o consumidor vai se 
comportar nas compras de final 
de ano. Além disso, a data tem um 
forte apelo emocional e mesmo 
com o cenário de dificuldades 
econômicas que vive o país, 
57,5% dos natalenses irão 
comprar presentes para 
as crianças, número 
levantado em pesquisa 
do Instituto de Pesquisa 
e Desenvolvimento 
do Comércio (IPDC) da 
Fecomércio RN.

Inframerica entrega 
pista recuperada do 
Aeroporto de Natal

Microempreendedor 
individual tem até 
dia 2 para aderir ao 
parcelamento especial

Comitiva convida ministro 
da Integração para 
participar do “Motores do 
Desenvolvimento do RN”

Governo anuncia medidas 
para incentivar micro e 
pequenas empresas

Pequenos negócios 
são decisivos para 
economia potiguar

Percentual de famílias 
inadimplentes alcança o 
maior patamar em 7 anos

No período em que a pista esteve operando em 
horário reduzido, a movimentação aérea foi de 
846 pousos e decolagens e cerca de 108 mil 
passageiros (contabilizados até o dia 30/09). 
Esse resultado estava dentro do previsto pela 
concessionária, que manteve 90% do fluxo e da 
movimentação aérea. 

Os Microempreendedores 
Individuais (MEI) que possuem 
boletos mensais em aberto até 
maio de 2016, têm até o dia 2 
de outubro para solicitarem o 
parcelamento especial de até 
120 meses. O valor de mínimo de 
cada parcela deve ser de R$ 50. 

O presidente do Sistema Fiern e 
do Compem/CNI, Amaro Sales 
de Araújo; o senador Garibaldi 
Alves; o vice-prefeito de Natal, 
Álvaro Dias; o diretor do jornal 
Tribuna do Norte, Ricardo 
Gobat, e a representante do 
Ministério Público do Rio 
Grande do Norte, promotora 
Mariana Barbalho, participaram 
na terça-feira, 26, em Brasília, 
de reunião com o ministro da 
Integração Nacional, Helder 
Barbalho.

O governo anunciou hoje (4) medidas para incentivar 
as micro e pequenas empresas, como a oferta de 
R$ 9 bilhões em linhas de crédito ao longo do mês 
de outubro e a ampliação de ações de qualificação 
para o segmento. Do total dos recursos, R$ 8 bilhões 
serão para novos empréstimos e R$ 1 bilhão para 
renegociação de dívidas. 

O dia 5 de outubro é marcado pelas comemorações 
do Dia da Micro e Pequena Empresa, uma faixa 
empresarial que é determinante para o fortalecimento 
da economia do Rio Grande do Norte. Os pequenos 
negócios - aqueles cujo faturamento anual bruto não 
ultrapassa R$ 3,6 milhões - já somam mais de 156 
mil empresas no estado.

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), apurada pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), mostra que o percentual de famílias 
endividadas alcançou 58,4% em setembro de 
2017, uma alta de 0,4 ponto percentual na 
comparação com agosto. 

Senac está com inscrições abertas para 
cursos de pós-graduação a distância
O Senac está com inscrições abertas para o processo seletivo do 
primeiro semestre de 2018 para os cursos de pós-graduação a distância. 
O prazo segue até 1º de março de 2018 e a taxa tem valor de R$ 20.
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