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Usuário do cheque 
especial é da faixa 
renda mais baixa

Vendas do varejo de 
material de construção 
ficam estáveis

Fecomércio RN e 
Caixa Econômica 
lançam linha 
de crédito 
Construcard

Gasto com 
o presente 
para o Dia dos 
Namorados será 
o maior em quatro 
anos, aponta 
pesquisa da 
Fecomércio RN

Presidente em exercício da Fecomércio 
participa de reunião sobre atualização 
da lei estadual do ICMS

Inflação para famílias 
com renda mais baixa é 
de 0,26% em maio

Dia dos Namorados 
especial no 
Restaurante Navarro

Segundo o BC, 44% dos usuários do cheque 
especial têm renda de até dois salários 
mínimos. Acima de dois salários mínimos até 
cinco, são 33,5% dos usuários.

Os números da Pesquisa mensal da Anamaco 
mostram que, no comparativo com abril, as 
vendas do setor em maio subiram 1% e, no 
acumulado do ano, já somam 3,5%.

A Federação do Comércio de Bens Serviços 
e Turismo do RN e a superintendência da 
Caixa Econômica Federal no Rio Grande 
do Norte lançam em parceria, no próximo 
dia 12 de junho, o Construcard. A linha de 
crédito será apresentada pelo corpo técnico 
da Caixa aos empresários do ramo de 
materiais de construção da Grande Natal, 
em evento para convidados, que acontecerá 
na sede da Federação.

O Dia dos Namorados, comemorado 
no dia 12 de junho, véspera de Santo 
Antônio, o santo casamenteiro, é 
uma das mais importantes datas 
comemorativas do ano no que diz 
respeito à movimentação dos setores do 
comércio e serviços em todo o país.

O presidente em exercício da Fecomércio 
RN, Gilberto Costa, participou nesta 
quinta-feira (6) de uma reunião com o 
secretário Estadual de Tributação (SET), 
Carlos Eduardo Xavier, para discutir 
alterações na Lei 6.968/96, que dispõe 
sobre o Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS).

Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), a 
taxa é inferior à observada em abril (0,73%). O 
IPC-C1 acumula taxas de inflação de 2,79% no 
ano e de 5,5% em 12 meses.

Para comemorar o dia 12 de junho em 
grande estilo, os casais terão a opção de um 
cardápio que contempla um jantar no formato 
degustação com rolha free e música ao vivo.

O Beco da Lama 
e adjacências 

ganharam mais 
uma oportunidade 
para consolidar 
seu processo de 
revitalização. O 
Sistema Fecomércio 
Rio Grande do 
Norte lançou no 
sábado (1º) o 
projeto “Senac 
no Beco”, que se 
insere nas ações 
do projeto “Sistema 
em Movimento”. O 
objetivo é qualificar, 
de forma gratuita, 
os empreendedores 
do local com cursos 
de gastronomia, 
segurança 
alimentar, saúde, 
gestão e idiomas.
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Sistema Fecomércio RN lança programa 
para qualificar estabelecimentos do Beco 
da Lama, no Centro Histórico de Natal
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