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O projeto “Sesc Há Braços” enviou, nesta quinta-feira, 1º, uma 
mensagem de apoio e reconhecimento aos profissionais da 
saúde que estão atuando no combate ao novo Coronavírus, 

em Natal. A iniciativa do Sistema Fecomércio percorreu 
hospitais com objetivo de agradecer, por meio da música 

e  poesia, o empenho desses trabalhadores.

A Páscoa este ano vai ser em casa, sem aglomeração e em 
segurança. Tudo isso para conter o avanço da pandemia 

Covid-19 em nosso estado. Entretanto, isso não quer dizer que 
a data precise passar em branco. Diante disso, o Restaurante 
Navarro preparou uma sugestão exclusiva para o domingo de 

páscoa: o “Salmão Monocromático”.

O Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), recebe até o 
dia 5 de abril, inscrições para mediadores em artes visuais 
da Galeria Sesc, localizada no Sesc Cidade Alta, em Natal. 

São ofertadas seis vagas e os interessados deverão enviar os 
currículos para o e-mail mediacao@rn.sesc.com.br.

Feriado religioso no qual é lembrada a crucificação e 
comemorada a ressurreição de Cristo, a Semana Santa 

também é marcada pelo costume de presentear com ovos 
de chocolate e pelo consumo de pescado. Diante disso, o 
Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 
(DEES) da Fecomércio RN realizou a pesquisa de Intenções 

de Compras para a Páscoa 2021 em Natal e em Mossoró. Os 
questionários foram aplicados entre os dias 3 e 12 de março. 

Em Natal foram ouvidas 607 pessoas; em Mossoró, foram 
ouvidas 505 pessoas. Confira na matéria as informações.

O presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, fez, no início 
da tarde desta quarta-feira, 31, um apelo à governadora do 

Estado, Fátima Bezerra.

“Governadora, nossa economia não resistirá a mais tempo 
de restrições. Temos certeza de que é possível conviver 

com a doença, preservando vidas e evitando a morte das 
empresas. Nós temos recebido, diariamente, dezenas de 

relatos de empreendedores que já passaram todos os limites 
do suportável. Gente que está se desfazendo de patrimônios 

familiares, vendo ir para o ralo o trabalho de uma vida 
inteira. Temos até mesmo casos de pessoas que cometeram 
atos extremos, atentando contra a própria vida no auge do 

desespero”, afirmou Queiroz.

O Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista 
no Estado do Rio Grande do Norte orienta que o 

funcionamento do comércio no dia 2 de abril, feriado 
nacional em que se comemora a Sexta-feira Santa, 
deverá seguir o que está determinado no Decreto 
Estadual nº 30.419, em vigor até a mesma data. O 
documento permite o funcionamento apenas de 

serviços essenciais e de serviços de delivery e take 
away.

NATALENSES E MOSSOROENSES 
DEVEM GASTAR MENOS DE R$ 
100 COM CHOCOLATES E DOIS 

TERÇOS DEVEM COMPRAR 
PESCADOS NA SEMANA SANTA

PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO 
FAZ APELO À GOVERNADORA: 

“NOSSA ECONOMIA NÃO 
AGUENTA MAIS SEGUIR COM AS 
RESTRIÇÕES QUE TEMOS HOJE”

SEMANA SANTA: SINDILOJAS RN 
ORIENTA CUMPRIMENTO DOS 
DECRETOS NA ABERTURA DO 

COMÉRCIO

PROFISSIONAIS DA SAÚDE SÃO 
HOMENAGEADOS PELO SISTEMA 

FECOMÉRCIO RN

RESTAURANTE NAVARRO PREPARA 
PRATO ESPECIAL PARA O DOMINGO 

DE PÁSCOA

SESC SELECIONA MEDIADORES EM 
ARTES VISUAIS

https://www.facebook.com/FecomercioRN
https://twitter.com/fecomerciorn_
https://www.instagram.com/fecomerciorn/
https://www.youtube.com/user/SistemaFecomercioRN
https://fecomerciorn.com.br/noticias/natalenses-e-mossoroenses-devem-gastar-menos-de-r-100-com-chocolates-e-dois-tercos-devem-comprar-pescados-na-semana-santa/
https://fecomerciorn.com.br/noticias/profissionais-da-saude-sao-homenageados-pelo-sistema-fecomercio-rn/
https://fecomerciorn.com.br/noticias/presidente-da-fecomercio-faz-apelo-a-governadora-nossa-economia-nao-aguenta-mais-seguir-com-as-restricoes-que-temos-hoje/
https://fecomerciorn.com.br/noticias/restaurante-navarro-prepara-prato-especial-para-o-domingo-de-pascoa-2/
https://fecomerciorn.com.br/noticias/sesc-seleciona-mediadores-em-artes-visuais-5/

