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Em quatro meses, 
pequenos negócios 
criam quase 300 mil 
empregos

Fecomércio RN recebe 
imagem peregrina de 
São Pedro, padroeiro 
do Alecrim

Projeto Senac no 
Beco será lançado 
neste sábado, 1o

Em encontro com 
Bolsonaro, o apoio 
empresarial à reforma 
da Previdência

Aluno do Senac RN, 
potiguar representará o 
Brasil em competição 
na China

O saldo foi quase três vezes maior que o 
gerado pelas média e grandes empresas e 
representou 72,3% do total de empregos 
gerados no país no mesmo período.

O presidente da Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz, participou na terça-feira, 28, 
no auditório da Federação, da missa em 
homenagem a São Pedro, padroeiro do Alecrim.

O Sistema Fecomércio RN lança, no próximo 
sábado (01), o “Projeto Senac no Beco”, a 
partir das 13h, no Beco da Lama - Cidade Alta. 
A iniciativa integra a programação do Projeto 
Sistema em Movimento e tem como objetivo 
qualificar gratuitamente empreendedores que 
atuam no Beco e adjacências, por meio de uma 
trilha de cursos que terão como foco o ensino 
prático de habilidades relacionadas à gastronomia, 
segurança alimentar, saúde, gestão e idiomas.

Dirigentes de nove confederações empresariais, 
entregaram na terça-feira, 28, carta ao 
presidente Jair Bolsonaro em defesa da 
aprovação da reforma da Previdência.

Gustavo Almeida participou, nos dias 28 e 
29 de maio, da competição internacional de 
habilidades The Belt and Road International 
Skills Competition.

A noite desta quinta-
feira, 30, foi especial 

na unidade Sesc Rio 
Branco, no Centro 
Histórico de Natal. O 
Sistema Fecomércio RN, 
por meio do Sesc, lançou 
a obra “O Poeta Câmara 
Cascudo, um livro no 
Inferno da Biblioteca”, do 
pesquisador, escritor e, 
hoje, secretário de Cultura 
de Natal, Dácio Galvão. 
A publicação - fruto 
da tese de Doutorado 
do autor - retrata um 
Cascudo diferente do que 
estávamos acostumados 
a ver, que flertou com 
o gênero da poesia, 
com a mesma maestria 
demonstrada nas 
suas outras formas de 
manifestação artística.
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Marcelo Queiroz 
recebe personalidades 
da história e da
cultura potiguares
O presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz, recebeu, na quarta-feira, 29, 
a visita do presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte, Ormuz 
Simonetti, que apresentou algumas das 
publicações recentes do IHGRN e falou um 
pouco sobre o trabalho da entidade.
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Sistema Fecomércio RN lança livro de Dácio Galvão 
que traz vertente inédita da obra de Cascudo
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