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Clientes de baixa 
renda são os que 
mais reestruturam 
dívidas do cartão

Fecomércio e Jucern 
assinam convênio que 
beneficia colaboradores 
da Junta

Comitiva de empresários 
e executivos da 
Fecomércio RN 
participam do 35º CNSE

Sesc publica livro 
sobre lado poeta do 
historiador e folclorista 
Câmara Cascudo

A principal modalidade renegociada por essa 
parcela da população é o cartão de crédito, 
segundo estudo do Banco Central (BC)

Agora, os servidores, funcionários e ocupantes 
de cargos comissionados da Junta Comercial 
do Rio Grande do Norte (Jucern) poderão 
usufruir dos serviços do Sesc RN.

O convênio entre CNC e Banco do Nordeste 
acerca da nova linha de crédito para o setor foi 
um dos destaques no 35º CNSE, em Fortaleza.

“O poeta Câmara Cascudo – um livro no 
inferno da biblioteca”, do escritor Dácio 
Galvão, será lançado na quinta-feira (30/5), às 
18h30, no Sesc Rio Branco.

O presidente do Sistema Fecomércio 
RN, Marcelo Queiroz, participou, 

na manhã de hoje (24), de reunião 
com o Ministro da Economia, 
Transportes, Agricultura e Vinicultura 
da Renânia-Palatinado, Volker 
Wissing, na cidade de Mainz (capital 
da Renânia). O encontro encerrou a 
agenda de trabalhos desenvolvida 
desde segunda-feira, 20, onde 
Queiroz liderou delegação composta 
por membros do trade turístico, 
executivos e técnicos do Senac 
RN, em treinamento com foco no 
modelo alemão de certificação por 
competências para as ocupações 
ligadas ao turismo.
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Fecomércio RN apresenta dados do 
Carnaval 2019 e proposta de parceria com 
o Senac à Prefeitura de Parnamirim
O diretor Executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, esteve na manhã desta quinta-feira, 23, em 
Parnamirim, onde apresentou ao prefeito Rosano Taveira, secretários municipais, ao presidente da 
Câmara Municipal, Irani Guedes e vereadores, e empresários da cidade, os resultados da pesquisa 
sobre o perfil do público e dos comerciantes que atuaram no Carnaval de Parnamirim 2019.
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Comitiva potiguar visita 
Universidade de Ciências 
Aplicadas - Hochschule Trier
O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, 
junto com a delegação potiguar formada por 
membros do trade turístico, executivos e técnicos 
do Senac RN participaram de um treinamento com 
foco na certificação por competência.
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Marcelo Queiroz encerra agenda 
na Alemanha em audiência 
com Ministro da Economia da 
Renânia-Palatinado
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