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Presidente Marcelo Queiroz 
participa de posse da nova 
diretoria da Associação 
Comercial do RN
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de 

Queiroz, participou na noite desta quarta-feira, 10, da posse 
da nova Diretoria Executiva e do novo presidente do Conselho 
Diretor, para o triênio 2018/2021, da Associação Comercial 
e Empresarial do RN, que aconteceu na sede da entidade. O 
empresário Schiavo Álvares assumiu a presidência da Diretoria 
Executiva, no lugar de Itamar Manso Maciel Júnior, que agora é o 
presidente do Conselho Diretor. ‘Domingo na Arena’ presta 

homenagem às crianças
O Dia da Criança, no Brasil, é tradicionalmente 
comemorado em 12 de outubro. E esse ano 
a data vai cair numa sexta-feira. O ‘Domingo 
na Arena’ resolveu estender a homenagem, 
promovendo uma edição especial para 
a criançada no dia 14, durante o evento 
dominical da Arena das Dunas, apresentado 
e assinado pelo Sistema FIERN e Fecomércio 
e pelos projetos ‘Cultura na Praça’ e ‘Som na 
Caixa’. Começa às 15h e a entrada é gratuita.
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Inovação tecnológica 
nos pequenos 
negócios

Banda do 
Amazonas no 
Sonora Brasil

Sesc lança
Campanha do 
Outubro Rosa

Cursos 
gratuitos de 
novembro

Valor gasto para compras 
no Dia das Crianças 
aumenta em Natal e 
Mossoró, diz pesquisa da 
Fecomércio RN

1ª edição do Nordeste Digital Expo será nos 
dias 22 e 23.10, no Centro de Convenções 
de Natal, e deve reunir cerca de 1 mil 
participantes.

Os concertos gratuitos serão em 
Natal (12/10), Caicó (13/10) e Mossoró 
(14/10), com apresentações da Banda 
Manauense (AM).

Abertura oficial aconteceu na terça-feira, 9, no 
Partage Norte Shopping. Além de Natal, estão 
sendo desenvolvidas atividades em São Paulo do 
Potengi, Macaíba, Caicó e Nova Cruz.

As inscrições para a iniciativa do Sesc RN já estão 
abertas e vão até dia 23. São 173 vagas no total 
para turmas em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo 
do Potengi e Nova Cruz.

O Dia das Crianças, comemorado no próximo 
dia 12 de outubro, tem um forte apelo 
emocional, estimulando os consumidores 
a irem às compras para presentear os 
pequenos. A data também é a última que 
movimenta o comércio antes do Natal e baliza 
o comportamento do mercado para o final 
do ano. Por isso, o Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio 
Rio Grande do Norte (IPDC/Fecomércio RN), foi 
às ruas para mensurar o quanto será gasto em 
Natal e em Mossoró para o Dia das Crianças.
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