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No encerramento dos trabalhos legislativos do ano de 2021, no dia 23/12, a Câmara Municipal de Natal votou e aprovou 
o novo Plano Diretor da cidade. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio RN) se orgulha 
de ter participado e contribuído com o amplo, transparente e democrático processo, liderado pela Prefeitura de Natal.  

Como representante legítima dos segmentos principais pilares da economia do estado e da capital, a Fecomércio 
RN participou ativamente do processo de construção da proposta de minuta do novo documento. Nos últimos três 
anos a entidade reuniu especialistas de várias áreas (arquitetos, urbanistas, engenheiros, ambientalistas, advogados, 
biólogos, entre outros), promoveu seminários, reuniões técnicas e conteúdo informativos, como vídeos e cartilha, e 
delas surgiram propostas com foco na modernização das normas. 

A SEMANA
EM DESTAQUE
PUBLICAÇÃO DO SISTEMA FECOMÉRCIO RN

EDIÇÃO - 01 - SEXTA-FEIRA, 07 DE JANEIRO DE 2022

GOVERNO DO RN MANTÉM REDUÇÃO DO ICMS DE ENERGIA 
ELÉTRICA PARA HOTÉIS ATÉ DEZEMBRO DE 2022 

FECOMÉRCIO RN EXALTA APROVAÇÃO DO 
NOVO PLANO DIRETOR DE NATAL 

A governadora Fátima Bezerra anunciou, em reunião com líderes do trade turístico, a manutenção da redução da alíquota 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da energia elétrica para os meios de hospedagem, de 25% 
para 12%, até dezembro de 2022. A legislação vigente previa o encerramento do benefício na data de 31/12/2021. 

A medida atende pleito articulado pela Fecomércio RN, através do presidente Marcelo Queiroz, e visa auxiliar os 
empreendimentos do setor no processo de recuperação dos negócios pós-pandemia.  

O ano começou movimentado e a Fecomércio RN 
foi fonte em diversas reportagens na imprensa. Na 
primeira segunda-feira do ano, o presidente Marcelo 
Queiroz concedeu entrevista ao Jornal 12 em Ponto, 
na 98 FM, aos jornalistas Diógenes Dantas e Túlio 
Lemos, e abordou as ações da Federação no apoio 
ao turismo. No mesmo dia, ele também esteve no 
Programa Nordeste Urgente, com Luiz Almir, na Band 
Natal, falando sobre perspectivas para a economia do 
RN em 2022. 

Ainda na segunda, o diretor de Competitividade e 
Inovação, Luciano Kleiber, falou com TV Tropical sobre 
a manutenção redução do ICMS de energia elétrica 
para os hotéis, pleito articulado pela Fecomércio RN 
e atendido pelo Governo do Estado.  

O ano começou com uma grande novidade para o público 
atendido pelo Sesc RN, instituição do Sistema Fecomércio. 
Desde o dia 03/01, o trabalhador do comércio e seus 
dependentes, além dos empreendedores do comércio, 
estão isentos do pagamento da taxa anual de habilitação 
da credencial da instituição. A credencial Sesc tem validade 
de dois anos e dá acesso diversos aos serviços oferecidos 
em educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Para 
fazer o seu cartão de acesso, o interessado deve procurar 
as Centrais de Relacionamento Sesc ou o Espaço Digital 
acessando https://trabcom.sesc.com.br. 

O Senac RN está com inscrições abertas para os 
cursos de idiomas com opções de turmas on-line e 
presenciais. A novidade é que, a partir de segunda-
feira, dia 10/01, iniciam os testes de nivelamento para 
os novos alunos de inglês. Os testes serão realizados 
de forma on-line, em duas etapas (oral e escrita), e 
deverão ser agendados no site http://nivelamento.
rn.senac.br/. Os demais idiomas iniciam o processo de 
teste de nivelamento a partir de 03/02. O Senac está 
ofertando descontos especiais para novos alunos. Os 
novatos que se matricularem até o dia 31 de janeiro, 
terão 10% de desconto na matrícula. As aulas iniciam a 
partir de 14 de fevereiro. 

Estão abertas as inscrições para novos alunos que 
desejam iniciar uma atividade física no Sesc RN em 2022. 
As matrículas podem ser realizadas nas Centrais de 
Relacionamento em Natal, Caicó e Mossoró. A novidade 
é a criação de três novas modalidades: Ginástica Power 
e Aero Dance Training, na unidade Cidade Alta, e o Judô 
infantil na unidade Mossoró.  

As aulas retornam no dia 01/02, mas os interessados devem 
correr, pois as vagas e horários disponíveis são limitados. 
Mais informações pelo telefone (84) 3133-0360, WhatsApp 
(84) 98160-4453 ou acessar o site sescrn.com.br. 
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