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“É um passo importantíssimo para, efetivamente, 
criarmos segurança jurídica e um ambiente 
favorável aos negócios”, diz Marcelo Queiroz 
sobre nova Lei Geral das MPEs de Natal
O Projeto de Lei Complementar nº 

001/2018, do Executivo Municipal, 
que “Institui no município de Natal o 
tratamento diferenciado e favorecido às 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, aos microempreendedores 
individuais e empreendimentos 
econômicos solidários” foi aprovado na 
manhã de quarta-feira, 23, em primeira 
discussão, durante sessão extraordinária 
da Câmara Municipal de Natal.
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63% o número de 
consumidores que 
controlam suas finanças, 
revelam CNDL/SPC Brasil

Reforma da Previdência 
pode render economia 
de até R$ 1,3 trilhão em 
10 anos, diz Guedes

Crescimento do 
turismo mundial 
pode chegar a 4% 
em 2019

País fecha 2018 
com saldo positivo 
de empregos 
formais

Luiz Lacerda media 
convenção coletiva da 
Fenatracon RN e Sintgel RN

Economia 
cresceu 0,3% em 
novembro, aponta 
monitor do PIB
da FGV

Governadora conhece 
projetos desenvolvidos 
para o turismo e 
microempresa potiguares

Um levantamento da CNDL e do SPC Brasil, 
feito em parceria com o Banco Central do Brasil, 
revela que cresceu o número de brasileiros que 
acompanham e analisam seus ganhos e gastos 
por meio de um orçamento, passando de 55% 
em 2017 para 63% ao final de 2018. 

O ministro da Economia, Paulo Guedes,  
disse na quarta-feira (23), em Davos, que a 
proposta de reforma da Previdência que está 
sendo estruturada pelo governo pode render 
uma economia de R$ 700 bilhões a R$ 1,3 
trilhão em dez anos. 

O turismo mundial vai crescer entre 3% e 4% em 
2019. Essa é a previsão da Organização Mundial 
do Turismo, segundo relatório recém divulgado. 
Além disso, em 2018, o setor registrou o segundo 
melhor resultado dos últimos 10 anos, atingindo a 
marca de 1,4 bilhão de chegadas internacionais

O Brasil encerrou 2018 com saldo positivo de 
529,5 mil empregos formais, segundo dados 
divulgados pelo Caged, divulgado na quarta 
(23) pela Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia. Esse foi o 
primeiro saldo positivo desde 2014.

Na reunião, trabalhadores e empregadores chegaram a um acordo, e o piso salarial será reajustado 
em 3,8%. Já as demais faixas salariais terão um aumento de 4,2%. Este é o 5º ano consecutivo que a 
Fecomércio RN lidera a negociação.

A economia brasileira teve crescimento de 
0,3% em novembro, na comparação com 
outubro, segundo dados divulgados pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV) na segunda-
feira (21). Já na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, a alta foi de 1,5%.

A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e o 
Projeto Natal na Segunda Guerra Mundial foram 
temas da audiência entre o Governo do Estado 
e os representantes do Sebrae RN, na tarde de 
terça-feira (22). 
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