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JORNALISTAS: 

Na noite da quarta-feira, 6, foi a vez de o município de Nova Cruz 
receber novamente o projeto “Ver para Aprender”, promovido pelo 

Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. 

Brasileiros já pagaram 
R$ 2 trilhões em 
impostos em 2017

Copom reduz juros 
básicos para 7% ao ano, 
o menor nível da história

Embaixador da 
Alemanha no Brasil faz 
visita à Fecomércio RN 

Natal é cidade que 
tem a maior cultura 
empreendedora do Brasil 

CNC apresenta nova 
ferramenta para 
pesquisas econômicas 

Brasil pode virar líder 
mundial em gasto em 
Previdência, diz OCDE 

Sesc entrega mais de 450 
óculos de grau por meio do 
projeto Ver para Aprender 

O valor pago pelos brasileiros em impostos 
neste ano alcançou R$ 2 trillhões por volta 
de 11h10 desta quarta-feira (6). No ano 
passado, o mesmo montante foi registrado 
somente em 29 de dezembro.

Pela décima vez seguida, o Banco Central 
(BC) baixou os juros básicos da economia. 
Por unanimidade, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) reduziu na quarta (6) a 
taxa Selic em 0,5 ponto percentual, de 7,5% 
ao ano para 7% ao ano.

O presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, recebeu o Embaixador 
da Alemanha no Brasil, Georg Witschel. 
Na oportunidade, o diretor do Senac RN, 
Fernando Virgilio, apresentou o resumo 
das ações da parceria entre o Sistema 
Fecomércio e a Alemanha.

A percepção da importância do 
empreendedorismo e o potencial para 
empreender com alto impacto levaram a capital 
potiguar a ser considerada a cidade que tem o 
maior índice de cultura empreendedora do Brasil, 
segundo a Endeavor Brasil.

A Divisão Econômica da CNC realizou uma 
reunião com representantes de institutos 
de pesquisa e divisões de economia das 
Federações do Comércio para apresentar o 
Sistema de Indicadores Econômicos, uma 
plataforma desenvolvida para hospedar dados.

O Brasil pode se tornar, no espaço de algumas 
décadas, a grande economia do mundo que 
mais gasta com aposentadorias em relação ao 
PIB. O diagnóstico é do relatório “Pensions at a 
glance” (Pensões em relance, em tradução livre), 
divulgado na última terça-feira (05) pela OCDE.

A qualidade da visão é fator imprescindível, 
especialmente no tocante ao aprendizado em 
sala de aula. Por isso, em sua 12ª edição, o Ver 
para Aprender entregará 455 óculos de graus a 
pessoas atendidas pelo projeto em São Paulo do 
Potengi, Mossoró, Nova Cruz, Caicó e Natal. 
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