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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 16.04.14 
 
Varejo potiguar começa o ano faturando mais que nos dois primeiros meses de 
2013  - Notícias - Economia - Nominuto.com 
 
O início da recuperação do setor turístico potiguar – que em janeiro deste ano 
registrou um movimento bem superior ao mesmo mês do ano passado – o 
aquecimento esperado para um ano de Copa do Mundo e, ainda, o maior volume de 
investimentos públicos, injetando dinheiro novo na economia, fizeram com que o 
varejo potiguar tivesse em 2014 um primeiro bimestre bem melhor que em 2013. 
 
O IBGE divulgou ontem (15) os dados do volume de vendas relativos a fevereiro. No 
mês, o Comércio Varejista Ampliado do RN emplacou alta de 10,2%, o melhor 
segundo mês do ano desde 2011 (ver tabela). No somatório dos dois primeiros 
meses (em janeiro a alta registrada foi de 6,6%) o primeiro bimestre de 2014 
acumula alta de 16,8% nas vendas, um resultado acima dos 13,8% registrados no 
mesmo período de 2013. 
 
&quot;Registrar uma alta acima de 10% é extremamente positivo. Nossa média de 
crescimento ficou bem maior que a média nacional (que foi de 6,5% no mês de 
fevereiro). Ainda é muito cedo para dizer que temos uma tendência consistente, mas 
estes números do primeiro bimestre são, sim, bem animadores&quot;, afirma o 
presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo 
Queiroz. 
 
O crescimento do chamado &quot;Comércio Varejista&quot; que desconsidera os 
setores de &quot;Veículos e Peças&quot; e o de &quot;Materiais de 
Construção&quot;, ficou bem próximo do índice geral (Varejista Ampliado), 
emplacando no RN, em fevereiro, alta de 10,1%. &quot;Esta proximidade entre os 
dois índices (Varejista e Varejista Ampliado) mostra que não houve uma queda 
expressiva nestes dois segmentos (Veículos e Materiais de Construção), que têm 
bom valor agregado e são indicadores importantes da atividade econômica de um 
estado&quot;, diz Queiroz. 
 
Entre os segmentos que registraram as maiores altas nas vendas em fevereiro de 
2014 estão, por exemplo, o de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, 
que  registrou expansão no volume de vendas de 17,2%. Este segmento representa 
cerca de 23% do faturamento do varejo potiguar. 
 
Incluem-se nesta  atividade, por exemplo, as lojas de departamentos. 
 
A atividade de Materiais de Construção, com crescimento de 16,6% em fevereiro 
deste ano em relação ao mesmo mês do ano anterior, exerceu o segundo maior 
impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%). 



 

 
A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 
registrou crescimento de 15,2%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 
maior contribuição. 
 
A quarta maior contribuição à taxa global do varejo em fevereiro coube à atividade 
de Móveis, com alta de 14,4%, seguida pelo segmento deCombustíveis e 
lubrificantes (13,5%). 
 
&quot;Esperamos e precisamos agora trabalhar, muito, para consolidar este 
movimento de crescimento das nossas vendas. Com ele virão mais empregos e uma 
atividade econômica mais pujante, afinal o Comércio e os Serviços representam 
nada menos que 40,56% do nosso PIB e 46,5% dos empregos formais deste 
estado&quot;, finaliza Marcelo Queiroz. 
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Segundo o IBGE, vendas no RN, que já haviam crescido 6,6% em janeiro, acumulam 
aumento de 16,8% no primeiro bimestre deste ano. 
 
 
O início da recuperação do setor turístico potiguar – que em janeiro deste ano 
registrou um movimento bem superior ao mesmo mês do ano passado – o 
aquecimento esperado para um ano de Copa do Mundo e, ainda, o maior volume de 
investimentos públicos, injetando dinheiro novo na economia, fizeram com que o 
varejo potiguar tivesse em 2014 um primeiro bimestre bem melhor que em 2013. 
 
O IBGE divulgou nesta terça-feira, 15, os dados do volume de vendas relativos a 
fevereiro. No mês, o Comércio Varejista Ampliado do RN emplacou alta de 10,2%, o 
melhor segundo mês do ano desde 2011 (ver tabela). No somatório dos dois 
primeiros meses (em janeiro a alta registrada foi de 6,6%) o primeiro bimestre de 
2014 acumula alta de 16,8% nas vendas, um resultado acima dos 13,8% registrados 
no mesmo período de 2013. 
 
“Registrar uma alta acima de 10% é extremamente positivo. Nossa média de 
crescimento ficou bem maior que a média nacional (que foi de 6,5% no mês de 
fevereiro). Ainda é muito cedo para dizer que temos uma tendência consistente, mas 
estes números do primeiro bimestre são, sim, bem animadores”, afirma o presidente 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo Queiroz. 
 
O crescimento do chamado “Comércio Varejista” que desconsidera os setores de 
“Veículos e Peças” e o de “Materiais de Construção”, ficou bem próximo do índice 
geral (Varejista Ampliado), emplacando no RN, em fevereiro, alta de 10,1%. “Esta 
proximidade entre os dois índices (Varejista e Varejista Ampliado) mostra que não 
houve uma queda expressiva nestes dois segmentos (Veículos e Materiais de 
Construção), que têm bom valor agregado e são indicadores importantes da 
atividade econômica de um estado”, diz Queiroz. 
 
Entre os segmentos que registraram as maiores altas nas vendas em fevereiro de 
2014 estão, por exemplo, o de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, 
que  registrou expansão no volume de vendas de 17,2%. Este segmento representa 
cerca de 23% do faturamento do varejo potiguar. 
 
Incluem-se nesta  atividade, por exemplo, as lojas de departamentos. 
 
A atividade de Materiais de Construção, com crescimento de 16,6% em fevereiro 
deste ano em relação ao mesmo mês do ano anterior, exerceu o segundo maior 
impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%). 



 

 
A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 
registrou crescimento de 15,2%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 
maior contribuição. 
 
A quarta maior contribuição à taxa global do varejo em fevereiro coube à atividade 
de Móveis, com alta de 14,4%, seguida pelo segmento de Combustíveis e 
lubrificantes (13,5%). 
 
“Esperamos e precisamos agora trabalhar, muito, para consolidar este movimento 
de crescimento das nossas vendas. Com ele virão mais empregos e uma atividade 
econômica mais pujante, afinal o Comércio e os Serviços representam nada menos 
que 40,56% do nosso PIB e 46,5% dos empregos formais deste estado”, finaliza 
Marcelo Queiroz. 
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Varejo potiguar registra alta de 10,2% em fevereiro | Visor Político 
 
 Postado por Alex Viana em Economia 
 
 16  
 abr  
 
O início da recuperação do setor turístico potiguar – que em janeiro deste ano 
registrou um movimento bem superior ao mesmo mês do ano passado – o 
aquecimento esperado para um ano de Copa do Mundo e, ainda, o maior volume de 
investimentos públicos, injetando dinheiro novo na economia, fizeram com que o 
varejo potiguar tivesse em 2014 um primeiro bimestre bem melhor que em 2013. 
 
O IBGE divulgou nesta terça-feira 15, os dados do volume de vendas relativos a 
fevereiro. No mês, o Comércio Varejista Ampliado do RN emplacou alta de 10,2%, o 
melhor segundo mês do ano desde 2011. No somatório dos dois primeiros meses 
(em janeiro a alta registrada foi de 6,6%) o primeiro bimestre de 2014 acumula alta 
de 16,8% nas vendas, um resultado acima dos 13,8% registrados no mesmo período 
de 2013. 
 
“Registrar uma alta acima de 10% é extremamente positivo. Nossa média de 
crescimento ficou bem maior que a média nacional (que foi de 6,5% no mês de 
fevereiro). Ainda é muito cedo para dizer que temos uma tendência consistente, mas 
estes números do primeiro bimestre são, sim, bem animadores”, afirma o presidente 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo Queiroz. 
 
O crescimento do chamado “Comércio Varejista” que desconsidera os setores de 
“Veículos e Peças” e o de “Materiais de Construção”, ficou bem próximo do índice 
geral (Varejista Ampliado), emplacando no RN, em fevereiro, alta de 10,1%. “Esta 
proximidade entre os dois índices (Varejista e Varejista Ampliado) mostra que não 
houve uma queda expressiva nestes dois segmentos (Veículos e Materiais de 
Construção), que têm bom valor agregado e são indicadores importantes da 
atividade econômica de um estado”, diz Queiroz. 
 
Entre os segmentos que registraram as maiores altas nas vendas em fevereiro de 
2014 estão, por exemplo, o de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que 
registrou expansão no volume de vendas de 17,2%. Este segmento representa cerca 
de 23% do faturamento do varejo potiguar. 
 
A atividade de Materiais de Construção, com crescimento de 16,6% em fevereiro 
deste ano em relação ao mesmo mês do ano anterior, exerceu o segundo maior 
impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%). 
 



 

A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 
registrou crescimento de 15,2%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 
maior contribuição. 
 
A quarta maior contribuição à taxa global do varejo em fevereiro coube à atividade 
de Móveis, com alta de 14,4%, seguida pelo segmento de Combustíveis e 
lubrificantes (13,5%). 
 
“Esperamos e precisamos agora trabalhar, muito, para consolidar este movimento 
de crescimento das nossas vendas. Com ele virão mais empregos e uma atividade 
econômica mais pujante, afinal o Comércio e os Serviços representam nada menos 
que 40,56% do nosso PIB e 46,5% dos empregos formais deste estado”, finaliza 
Marcelo Queiroz. 
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 Varejo potiguar começa o ano faturando mais que nos dois primeiros meses de 
2013 e tem alta de 10,2% 

 Segundo o IBGE, vendas no RN, que já haviam crescido 6,6% em janeiro, 
acumulam aumento de 16,8% no primeiro bimestre deste ano 

 
  

 
O início da recuperação do setor turístico potiguar - que em janeiro deste ano 

registrou um movimento bem superior ao mesmo mês do ano passado - o 
aquecimento esperado para um ano de Copa do Mundo e, ainda, o maior volume 

de investimentos públicos, injetando dinheiro novo na economia, fizeram com que 
o varejo potiguar tivesse em 2014 um primeiro bimestre bem melhor que em 2013. 

O IBGE divulgou nesta terça-feira, 15, os dados do volume de vendas relativos a 
fevereiro. No mês, o Comércio Varejista Ampliado do RN emplacou alta de 10,2%, 

o melhor segundo mês do ano desde 2011 (ver tabela). No somatório dos dois 
primeiros meses (em janeiro a alta registrada foi de 6,6%) o primeiro bimestre de 

2014 acumula alta de 16,8% nas vendas, um resultado acima dos 13,8% registrados 
no mesmo período de 2013. 

 
&quot;Registrar uma alta acima de 10% é extremamente positivo. Nossa média de 

crescimento ficou bem maior que a média nacional (que foi de 6,5% no mês de 
fevereiro). Ainda é muito cedo para dizer que temos uma tendência consistente, 

mas estes números do primeiro bimestre são, sim, bem animadores&quot;, afirma 
o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, 

Marcelo Queiroz. 
 

O crescimento do chamado &quot;Comércio Varejista&quot; que desconsidera os 
setores de &quot;Veículos e Peças&quot; e o de &quot;Materiais de 

Construção&quot;, ficou bem próximo do índice geral (Varejista Ampliado), 
emplacando no RN, em fevereiro, alta de 10,1%. &quot;Esta proximidade entre os 

dois índices (Varejista e Varejista Ampliado) mostra que não houve uma queda 
expressiva nestes dois segmentos (Veículos e Materiais de Construção), que têm 

bom valor agregado e são indicadores importantes da atividade econômica de um 
estado&quot;, diz Queiroz. 

 
Entre os segmentos que registraram as maiores altas nas vendas em fevereiro de 

2014 estão, por exemplo, o de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que 
registrou expansão no volume de vendas de 17,2%. Este segmento representa 



 

cerca de 23% do faturamento do varejo potiguar. 
 

Incluem-se nesta atividade, por exemplo, as lojas de departamentos. 
 

A atividade de Materiais de Construção, com crescimento de 16,6% em fevereiro 
deste ano em relação ao mesmo mês do ano anterior, exerceu o segundo maior 

impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%). 
 

A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 
registrou crescimento de 15,2%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 

maior contribuição. 
 

A quarta maior contribuição à taxa global do varejo em fevereiro coube à atividade 
de Móveis, com alta de 14,4%, seguida pelo segmento de Combustíveis e 

lubrificantes (13,5%). 
 

&quot;Esperamos e precisamos agora trabalhar, muito, para consolidar este 
movimento de crescimento das nossas vendas. Com ele virão mais empregos e 

uma atividade econômica mais pujante, afinal o Comércio e os Serviços 
representam nada menos que 40,56% do nosso PIB e 46,5% dos empregos formais 

deste estado&quot;, finaliza Marcelo Queiroz. 
 

  
 

Fonte: Fecomércio RN 
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Banco de Oportunidades do Senac-RN oferece 192 vagas de emprego; envio de 

currículos até terça | Blog do BG  
 

16 de abril 2014 às 19h10 

O Banco de Oportunidades do Senac dispõe, nesta semana, de 192 anúncios de 
emprego para alunos e ex-alunos da região metropolitana de Natal e de Mossoró. 

Empresas parceiras de áreas como gastronomia, informática, beleza estão à procura 
de profissionais qualificados na instituição. Os currículos devem ser encaminhados 

até terça-feira (22). 

Os interessados devem entrar em contato com o Banco de Oportunidades (4005-

1008, em Natal, e 3422-5012, em Mossoró) ou enviar currículo diretamente para 
bancodeoportunidades@rn.senac.br. É preciso ter concluído algum curso ou estar 

matriculado na instituição. 

Confira as vagas disponíveis: 

Grande NatalMossoró 

 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/76626339
http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/76626339
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Camila Masiso lança ‘Patuá’ hoje no Teatro Riachuelo «  Agitos e Baladas 
 
 

 
 
Camila Masiso lança ‘Patuá’ hoje no Teatro Riachuelo  
 16 de abril de 2014 por ulyssesfreire 
 
Hoje, a cantora Camila Masiso lança no Teatro Riachuelo o seu segundo álbum. 
Patuá é uma imersão na musicalidade afro-brasileira, dentre outros ritmos e 
influências, feita em parceria com grandes artistas potiguares. O show de 
lançamento será às 20h e os ingressos, que foram distribuídos em troca de alimento 
não perecível, estão esgotados. 
 
No lançamento, alguns dos parceiros musicais de Patuá subirão ao palco, num show 
que promete ser único. Participações especiais como Eduardo Taufic e Khrystal já 
estão confirmadas. Todos os convidado ganharão de presente o CD/DVD, que 
contém, além das onze músicas inéditas, o making off do trabalho, dirigido por 
Larissa R. Dantas, e o clipe da música “Além do Sol”, sob as lentes de Danilo 
Guanabara. 
 
O novo trabalho de Camila Masiso foi realizado por meio do Programa Djalma 
Maranhão, com patrocínio da Unimed Natal e do Sistema Fecomércio-Sesc RN, e do 
apoio do Pittsburg. Os alimentos arrecadados serão doados ao Mesa Brasil, 
programa de assistência do Sesc RN. 
 
Este jornalista agradece a atenção com o kit enviado e já parabeniza o belo trabalho. 
Vamos sim para o show! 



 

 
Siga o Ulysses Freire no Instagram e o Agitos e Baladas  no twitter! 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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Liege Barbalho » Sargento Getúlio  
 
 
Peça é adaptação do livro do escritor João Ubaldo Ribeiro 

 
A 17ª edição do Palco Giratório apresenta mais um espetáculo em abril. Trazido ao 
Rio Grande do Norte pelo Sistema Fecomércio RN, através do Sesc, o maior projeto 
de difusão das artes cênicas do país leva a peça “ Sargento Getúlio” aos palcos de 
Assú, Caicó e Natal. Para assistir, basta doar 1 kg de alimento não perecível no local 
da apresentação. A programação do Palco Giratório 2014 está disponível no  
www.sescrn.com.br. 
 
Primeira adaptação para o teatro de um livro do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, 
o enredo nos aproxima das raízes brasileiras. Explora o “absurdo” tupiniquim, com 
seus personagens inusitados, fantásticos, de uma loucura inimaginável, tudo sob a 
perspectiva de um dos maiores escritores do país. O monólogo ganhou, em 2011, o 
Prêmio Braskem de Teatro nas categorias Melhor Espetáculo e Melhor ator. 
 
Classificação: Positiva 
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Palco Giratório apresenta “Sargento Getúlio” da Bahia para três cidades potiguares   
- 

 
 
 
A 17ª edição do Palco Giratório apresenta mais um espetáculo em abril: Trazido ao 
Rio Grande do Norte pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, o maior projeto 
de difusão das artes cênicas do país leva Sargento Getúlio (BA) aos palcos de Assú 
(19/04), Caicó (21/04) e Natal (23/04). Para assistir, basta doar 1 kg de alimento não 
perecível no local da apresentação. A programação do Palco Giratório 2014 está 
disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Primeira adaptação para o teatro de um livro do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, 
Sargento Getúlio (BA) nos aproxima das raízes brasileiras. Explora o “absurdo” 
tupiniquim, com seus personagens inusitados, fantásticos, de uma loucura 
inimaginável, tal é a riqueza de mitos, lendas e misticismo, tudo sob a perspectiva de 
um dos maiores escritores do país. O monólogo ganhou o Prêmio Braskem de Teatro 
(2011) nas categorias Melhor Espetáculo e Melhor ator. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Palco Giratório apresenta monólogo baseado na obra de João Ubaldo Ribeiro - 
Portal No Ar 
 
 
 
A 17ª edição do Palco Giratório apresenta mais um espetáculo em abril: Trazido ao 
Rio Grande do Norte pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, o maior projeto 
de difusão das artes cênicas do país leva Sargento Getúlio (BA) aos palcos de Assú 
(19/04), Caicó (21/04) e Natal (23/04). Para assistir, basta doar 1 kg de alimento não 
perecível no local da apresentação. A programação do Palco Giratório 2014 está 
disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Primeira adaptação para o teatro de um livro do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, 
Sargento Getúlio (BA) nos aproxima das raízes brasileiras. Explora o “absurdo” 
tupiniquim, com seus personagens inusitados, fantásticos, de uma loucura 
inimaginável, tal é a riqueza de mitos, lendas e misticismo, tudo sob a perspectiva de 
um dos maiores escritores do país. O monólogo ganhou o Prêmio Braskem de Teatro 
(2011) nas categorias Melhor Espetáculo e Melhor ator. 
 
17º Palco no RN 
 
De abril a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório – maior projeto de difusão das 
artes cênicas do país – levará dez espetáculos nacionais às cidades de Natal, 
Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Assú, Currais Novos e 
Santa Cruz.  Circo, drama, comédia, teatro infantil e infanto-juvenil são alguns dos 
gêneros. 
 
Além disso, o projeto promoverá cinco apresentações de grupos teatrais locais – 
dentro da proposta de intercâmbio com os grupos nacionais –, oficinas teatrais e um 
Pensamento Giratório em Mossoró, no qual os artistas visitantes batem um papo 
com a plateia, intermediado por um profissional local da área. Também acontecem 
bate-papos entre atores e plateia após todos os espetáculos. 
 
Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), serão apresentados os espetáculos Guerra, 
Formigas e Palhaços (RN), Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial (RN), O 
Mistério da Bomba H (MG), Sargento Getúlio (BA) – monólogo com texto do escritor 
João Ubaldo Ribeiro –, Barrica – Poráguabaixo (SC) e Uma Flor de Dama (CE). Para a 
2ª etapa (julho a outubro), estão programadas as apresentações de Viúva, Porém 
Honesta (PE), O Segredo da Arca de Trancoso (BA), Plaguim (MS), Deus da Fortuna 
(PB) e Romeu e Julieta (CE). Os alimentos arrecadados na entrada serão destinados 



 

ao Mesa Brasil, programa de assistência do Sesc RN. 
 
Para saber mais, acesse o site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br e o site do Palco 
Giratório, o www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio. 
 
  
 
Serviço: 
 
O quê? Palco Giratório 2014 apresenta Sargento Getúlio (BA) 
 
ASSÚ 
Quando? 19/04, às 19h 
 
Onde? Teatro da UERN 
Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência e trocar 
pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: cada alimento vale um ingresso. 
 
CAICÓ Quando? 21/04, às 20h 
 
Onde? Sesc Seridó 
Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência e trocar 
pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: cada alimento vale um ingresso. 
NATAL Quando? 23/04, às 19h 
 
Onde? Teatro Alberto Maranhão 
Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência e trocar 
pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: cada alimento vale um ingresso. 
Mais informações: www.sescrn.com.br  | 
www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio 
 
Atualizado em 16 de abril às 08:55 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DA NORTE            DATA: 17.04.14             EDITORIA:POLÍTICA  

 



 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL            DATA: 17.04.14             EDITORIA:POLÍTICA 
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VEÍCULO: NOVO JORNAL            DATA: 17.04.14             EDITORIA:PRINCIPAL  

 

 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL            DATA: 17.04.14             EDITORIA:RODA VIVA 
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