
Publicado Decreto que prevê isenção do ICMS para 
combustível de aviões no RN
o Decreto n° 28.934 prevê isenção do ICMS nas saídas internas de querosene 
de aviação (QAV) destinadas às empresas de transporte aéreo que aderirem 
ao regime especial de tributação. O objetivo do Governo do Estado é que, com 
o aumento do número de voos, haja uma redução no valor das passagens, 
aumento de voos para o RN e incremento do turismo na região. O Decreto 
estabelece cinco faixas de alíquotas de ICMS: 12%; 9%; 5%; 3% e 0%. Leia mais..
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1ª edição da FENECITI inova modelo de feira de negócios no RN
Em dois dias de programação, 14 e 15 de Junho, o evento contou com mais de 100 
estandes de negócios e instituições regionais e atrações como o Sebrae Networking 
Day, Prêmio Ideias Inovadoras, Encontro de Bordadeiras do Seridó, Ação Cidadã, 
desfiles de artesanato e shows gratuitos. O objetivo é que o evento seja trimestral 
e percorra outras regiões do estado. Leia mais...

Texto:  Ana luiza vila nova e luciana tito     I    Diagramação: ana luiza vila novaEXPEDIENTE: 

A legislação institui dispositivos legais para criar na cidade um ambiente favorável aos pequenos negócios e de estímulo 
ao empreendedorismo.
Clique aqui e conheça os principais tópicos da Lei.
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CDL Canguaretama realiza 1º São João do Povo
No último domingo, véspera de São João, aconteceu no calçadão da 
praça principal de Canguaretama-RN o 1º São João do Povo, que contou 
com tendas de forró pé de serra, brega, balada e DJ. Na ocasião foram 
distribuídos cerca de 1.200 espigas de milho para os presentes e 600 
cupons para o sorteio de um balaio junino. O evento foi realizado a 
partir da colaboração de comerciantes e munícipes juntamente a CDL 
Canguaretama. Leia mais...

Nova portaria autoriza trabalhos aos domingo de mais 6 setores
Ampliar o número de categorias autorizadas a funcionar aos domingos e feriados tem como principal objetivo a 
geração de novos empregos e rendas. Além da autorização permanente para o comércio em geral, a medida incluirá 
seis setores nessa liberação. 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa aprovada em Natal-RN

http://fcdlrn.com.br/publicado-decreto-que-preve-isencao-do-icms-para-combustivel-de-avioes-no-rn/
http://www.fcdlrn.com.br
http://fcdlrn.com.br/1a-edicao-da-feneciti-inova-modelo-de-feira-de-negocios-no-estado/
http://fcdlrn.com.br/lei-geral-da-micro-e-pequena-empresa-e-aprovada-em-natal-rn/
http://fcdlrn.com.br/cdl-canguaretama-realiza-1o-sao-joao-do-povo/
http://fcdlrn.com.br/nova-portaria-autoriza-trabalhos-aos-domingo-de-mais-6-setores/

