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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM           DATA: 15.01.15             
 
Black Friday 13º impulsionam vendas e RN emplaca alta de 4,4% em novembro - 
Notícias - Economia - Nominuto.com 
 
 
Uma promoção importada dos Estados Unidos e a 
injeção dos recursos da primeira parcela do 13º salário foram os grandes 
responsáveis pelo bom incremento de vendas registrado pelo comércio potiguar no 
penúltimo mês do ano passado. Segundo dados do IBGE, naquele mês, as vendas do 
varejo norte-rio-grandense tiveram alta de 4,4% sobre novembro de 2013, o maior 
incremento mensal do segundo semestre do ano passado. O percentual ficou dentro 
das primeiras expectativas da Fecomércio, mas ainda não foi suficiente para 
reverter o quadro de desaceleração brutal verificado ao longo de todo o ano. 
 
“Foi um bom aumento de vendas, e ficou dentro do 
que nossas expectativas, otimistas, diziam. Mas, é preciso lembrarmos que em 
novembro de 2013, emplacamos alta de 10,1% sobre novembro de 2012 e que, no 
acumulado de 2014, até novembro, estamos com alta de 2,13%, muito distante dos 
9,06% que tivemos no mesmo período de 2013. O quadro de desaceleração está 
mais 
que consolidado e nos preocupa muito o número que virá relativo a dezembro, por 
tudo o que vimos nas lojas e pelo cenário de incertezas que vivemos”, diz o 
presidente do Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte, Marcelo Fernandes de 
Queiroz. 
 
A boa notícia do levantamento do IBGE, divulgado 
na manhã desta quarta-feira (14), é que os números potiguares estão bem 
melhores que a média nacional. No país, as vendas caíram 2,7% em novembro e o 
acumulado no ano de 2014 está negativo, em -1,6%. 
 
Ainda de acordo com os dados do IBGE, com relação 
às oito atividades que compõem o comércio varejista, os setores que mais se 
destacaram em novembro – na comparação com novembro de 2013 – foram: Outros 
artigos de uso pessoal e doméstico (no qual estão inseridas as lojas de 
departamentos), com alta de 9,3%; 5,9% em Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos; 1,6% para Móveis e eletrodomésticos; 
1,6% para Tecidos, vestuário e calçados; e 4,7% em Equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação. 
 
Proporcionalmente, a maior contribuição para o 
resultado interanual positivo do varejo, em novembro, foi a de Outros artigos 
de uso pessoal e doméstico, em função do aumento no volume de vendas da ordem 
de 9,3% sobre novembro de 2013. Por englobar lojas de departamentos, joalheria, 



 

artigos esportivos e brinquedos, segmentos bastante sensíveis ao movimento 
natalino, seu desempenho indica antecipações de compra, especialmente artigos 
de enfeites para o natal, fato já observado em anos anteriores. O setor também 
acusou o impacto da Black Friday. 
 
O segmento de Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, com 5,9% de variação no volume de 
vendas na comparação com novembro de 2013, proporcionou a segunda maior 
contribuição positiva à taxa geral do comércio varejista. Com expansão da ordem 
de 9,1% no acumulado de janeiro a novembro, sobre igual período de 2013, e de 
9,4% no acumulado de 12 meses, a atividade continua se destacando em termos de 
desempenho, o que deve ser atribuído, especialmente, ao caráter de uso 
essencial de seus produtos. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR           DATA: 14.01.15             
 
Assembleia Legislativa promulga Lei do Turismo - Portal No Ar 
 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ricardo 
Motta (PROS), promulgou, na manhã desta quarta-feira (14), a Lei do Turismo.A Lei 
156/2013, de autoria do deputado estadual Gustavo Fernandes (PMDB) proporciona 
diretrizes para o desenvolvimento do setor no estado. 

 
A lei cria o Fundo Estadual do Turismo e estabelece normas sobre a Política Estadual 
de Turismo (Foto: Divulgação) 
 
A lei cria o Fundo Estadual do Turismo (Fundetur) e estabelece normas sobre a 
Política Estadual de Turismo no tocante ao planejamento, desenvolvimento e 
estímulo do setor, disciplinando a divulgação e promoção do destino turístico. 
Empresários do setor acompanharam a votação das galerias do plenário Clóvis 
Motta. 
 
O Fundetur será constituído com recursos oriundos das dotações orçamentárias do 
Estado, receitas de convênios, de taxas estaduais criadas para este fim específico, 
percentual da verba publicitária do governo estadual destinado à divulgação, entre 
outras fontes. 
 
Gustavo Fernandes explicou que o objetivo é que o RN retome a importância que o 
setor turístico tinha no passado. “Hoje o turismo está aquém do que já foi um dia, 
quando se tinha um maior incentivo para trazer turistas ao Estado e precisamos 
incentivar para que eles possam trazer recursos que fiquem aqui em nosso Estado”, 
ponderou. 
 
O projeto foi elaborado após diversos debates e reuniões com a participação do 
trade, das entidades ligadas ao setor e da OAB. 
 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande 



 

do Norte (Fecomércio RN), Marcelo Queiroz, parabenizou o presidente da AL e o 
deputado autor da lei pela validação da lei. Queiroz aguarda que a lei seja 
sancionada pelo governador e que o segmento posso alavancar. 
 
“A Lei Geral do Turismo foi fruto de um trabalho que a Fecomércio começou, em 
conjunto com a OAB RN e outras entidades ligadas ao turismo, há algo em torno de 
três anos. Esperamos que ela agora possa ser sancionada pelo governador e que sua 
entrada em vigor, possibilite a este setor, de suma importância para a nossa 
economia, efetivamente dar os primeiros passos para sair da grave crise que vem 
enfrentando nos últimos tempos”, declarou o presidente da Federação. 
 
  
 
Atualizado em 14 de janeiro às 17:32 
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VEÍCULO: NATAL NOTÍCIAS           DATA: 14.01.15             
 
Com investimento superior a R$ 26 milhões, Sistema Fecomércio RN oferta mais de 
13 mil vagas em cursos gratuitos em 2015 
 
 
O Sistema Fecomércio RN, através do Sesc e Senac, inicia o ano de 2015 oferecendo 
uma vasta gama de cursos gratuitos aos norte-riograndenses. Neste ano, serão 
oferecidas mais de 13 mil vagas em cursos do Sesc (dentro do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade, o PCG) e do Senac (com o Programa Senac de 
Gratuidade, o PSG). São 15% mais vagas este ano em relação a 2014. As vagas são 
distribuídas mês a mês, ao longo do ano. 
 
Os cursos do Sesc têm o objetivo de desenvolver habilidades que possam ser 
transformadas em opções de renda extra, sendo mais rápidos. Agora em janeiro, 
estão sendo oferecidos oito cursos, entre os quais estão: Confecção de blusas, 
Utilitários em feltro, Cozinha de boteco, Cozinha saudável e Acessórios para o 
carnaval, com início em fevereiro na capital potiguar. As inscrições vão até o dia 21 
de janeiro e há 140 vagas e as inscrições devem ser feitas direto na unidade do Sesc 
Natal Centro. 
 
Já os cursos gratuitos do Senac têm como foco a qualificação e a capacitação de mão 
de obra. Com a garantia do ensino de excelência da instituição, agora em janeiro 
serão ofertadas 534 vagas para os cursos de Operador de Computador, Web 
Designer, Almoxarife, Auxiliar de Pessoal, Depilador, Manicure e Pedicure, 
Maquiador, Marketing e Vendas, Agente de Viagem, Auxiliar Administrativo, 
Cabeleireiro Assistente, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Cozinha, 
Montador e Reparador de Computador e Costureiro. 
 
Para garantir uma vaga nos cursos do Senac, os interessados devem acessar o site 
www.novopsg.rn.senac.br até o dia 15 de janeiro, quando se encerram as 
matrículas. Os cursos serão realizados nos municípios de Natal, Mossoró, Macaíba, 
Caicó e Assú. 
 
No total, o Sistema Fecomércio RN está investindo este ano R$ 26,8 milhões na 
oferta de vagas gratuitas, sendo R$ 19 milhões do Senac (com o PSG, que ofertará 
11.200 vagas ao longo do ano) e R$ 7,8 milhões do Sesc (com o PCG, que ofertará 
2.399 vagas, em 2015). 
 
“A gratuidade é mais um caminho de democratização e capilaridade do trabalho do 
Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte. Através dela, oferecemos oportunidades a 
cada vez mais pessoas de serem atores diretos da mudança de suas vidas. Alunos 
carentes, podem ter acesso aos cursos de excelência do Senac e a cursos rápidos que 



 

criam alternativa de renda extra, através do Sesc. Com isso, nós damos mais uma 
contribuição, direta e efetiva, para o desenvolvimento social e econômico do estado, 
transformando vidas e ampliando horizontes”, afirma o presidente da Federação, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Podem se inscrever nos cursos gratuitos comerciários e seus dependentes, além de 
estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal atenda os requisitos 
exigidos pela entidade ofertante. Maiores detalhes podem ser obtidos nos editais 
disponíveis nos sites do Sesc (www.rn.sesc.br) ou do Senac (www.rn.senac.br). 
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VEÍCULO: MARCOS DANTAS           DATA: 14.01.15             
 
Cursos do Sistema Fecomércio é destinado a comerciários, dependentes e 
estudantes de escolas públicas - Blog do Marcos Dantas 
 
 
No total, o Sistema Fecomércio RN está investindo este ano R$ 26,8 milhões na 
oferta de vagas gratuitas, sendo R$ 19 milhões do Senac (com o PSG, que ofertará 
11.200 vagas ao longo do ano) e R$ 7,8 milhões do Sesc (com o PCG, que ofertará 
2.399 vagas, em 2015). 
 
Podem se inscrever nos cursos gratuitos comerciários e seus dependentes, além de 
estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal atenda os requisitos 
exigidos pela entidade ofertante. Maiores detalhes podem ser obtidos nos editais 
disponíveis nos sites do Sesc (www.sescrn.com.br) ou do Senac (www.rn.senac.br). 
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VEÍCULO: MARCOS DANTAS           DATA: 14.01.15             
 
Com investimento de R$ 26 milhões, Fecomércio RN oferta mais de 13 mil vagas 
em cursos gratuitos - Blog do Marcos Dantas 
 
O Sistema Fecomércio/RN, através do Sesc e Senac, inicia o ano de 2015 oferecendo 
uma vasta gama de cursos gratuitos aos norte-riograndenses. Neste ano, serão 
oferecidas mais de 13 mil vagas em cursos do Sesc (dentro do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade, o PCG) e do Senac (com o Programa Senac de 
Gratuidade, o PSG). São 15% mais vagas este ano em relação a 2014. As vagas são 
distribuídas mês a mês, ao longo do ano. 
 
Os cursos do Sesc têm o objetivo de desenvolver habilidades que possam ser 
transformadas em opções de renda extra, sendo mais rápidos. Agora em janeiro, 
estão sendo oferecidos oito cursos, entre os quais estão: Confecção de blusas, 
Utilitários em feltro, Cozinha de boteco, Cozinha saudável e Acessórios para o 
carnaval, com início em fevereiro na capital potiguar. As inscrições vão até o dia 21 
de janeiro e há 140 vagas e as inscrições devem ser feitas direto na unidade do Sesc 
Natal Centro. 
 
Já os cursos gratuitos do Senac têm como foco a qualificação e a capacitação de mão 
de obra. Com a garantia do ensino de excelência da instituição, agora em janeiro 
serão ofertadas 534 vagas para os cursos de Operador de Computador, Web 
Designer, Almoxarife, Auxiliar de Pessoal, Depilador, Manicure e Pedicure, 
Maquiador, Marketing e Vendas, Agente de Viagem, Auxiliar Administrativo, 
Cabeleireiro Assistente, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Cozinha, 
Montador e Reparador de Computador e Costureiro. 
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VEÍCULO: SUÉBSTER NERI           DATA: 14.01.15             
Sistema Fecomércio RN oferta mais de 13 mil vagas em cursos gratuitos em 2015 – 
Blog Suébster Neri – Desde 2007 
 
O Sistema Fecomércio RN, através do Sesc e Senac, inicia o ano de 2015 oferecendo 
uma vasta gama de cursos gratuitos aos norte-riograndenses. Neste ano, serão 
oferecidas mais de 13 mil vagas em cursos do Sesc (dentro do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade, o PCG) e do Senac (com o Programa Senac de 
Gratuidade, o PSG). São 15% mais vagas este ano em relação a 2014. As vagas são 
distribuídas mês a mês, ao longo do ano. 
 
 « PMDB deve formalizar nesta quarta-feira apoio a Cunha e Renan  
 
 Ex-diretor da Petrobras é preso pela PF ao desembar no Rio » 
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VEÍCULO: TRIBUNA DE NOTÍCIAS           DATA: 14.01.15             
Tribuna de Notícias: Com investimento superior a R$ 26 milhões, Sistema 
Fecomércio RN oferta mais de 13 mil vagas em cursos gratuitos em 2015 
 

 
 
 
O Sistema Fecomércio RN, através do Sesc e Senac, inicia o ano de 2015 oferecendo 
uma vasta gama de cursos gratuitos aos norte-riograndenses. Neste ano, serão 
oferecidas mais de 13 mil vagas em cursos do Sesc (dentro do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade, o PCG) e do Senac (com o Programa Senac de 
Gratuidade, o PSG). São 15% mais vagas este ano em relação a 2014. As vagas são 
distribuídas mês a mês, ao longo do ano. 
 
Os cursos do Sesc têm o objetivo de desenvolver habilidades que possam ser 
transformadas em opções de renda extra, sendo mais rápidos. Agora em janeiro, 
estão sendo oferecidos oito cursos, entre os quais estão: Confecção de blusas, 
Utilitários em feltro, Cozinha de boteco, Cozinha saudável e Acessórios para o 
carnaval, com início em fevereiro na capital potiguar. As inscrições vão até o dia 21 
de janeiro e há 140 vagas e as inscrições devem ser feitas direto na unidade do Sesc 
Natal Centro. 
 
Já os cursos gratuitos do Senac têm como foco a qualificação e a capacitação de mão 
de obra. Com a garantia do ensino de excelência da instituição, agora em janeiro 
serão ofertadas 534 vagas para os cursos de Operador de Computador, Web 



 

Designer, Almoxarife, Auxiliar de Pessoal, Depilador, Manicure e Pedicure, 
Maquiador, Marketing e Vendas, Agente de Viagem, Auxiliar Administrativo, 
Cabeleireiro Assistente, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Cozinha, 
Montador e Reparador de Computador e Costureiro. 
 
Para garantir uma vaga nos cursos do Senac, os interessados devem acessar o 
site www.novopsg.rn.senac.br até o dia 15 de janeiro, quando se encerram as 
matrículas. Os cursos serão realizados nos municípios de Natal, Mossoró, Macaíba, 
Caicó e Assú. 
 
No total, o Sistema Fecomércio RN está investindo este ano R$ 26,8 milhões na 
oferta de vagas gratuitas, sendo R$ 19 milhões do Senac (com o PSG, que ofertará 
11.200 vagas ao longo do ano) e R$ 7,8 milhões do Sesc (com o PCG, que ofertará 
2.399 vagas, em 2015). 
 
“A gratuidade é mais um caminho de democratização e capilaridade do trabalho do 
Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte. Através dela, oferecemos oportunidades a 
cada vez mais pessoas de serem atores diretos da mudança de suas vidas. Alunos 
carentes, podem ter acesso aos cursos de excelência do Senac e a cursos rápidos que 
criam alternativa de renda extra, através do Sesc. Com isso, nós damos mais uma 
contribuição, direta e efetiva, para o desenvolvimento social e econômico do estado, 
transformando vidas e ampliando horizontes”, afirma o presidente da Federação, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Podem se inscrever nos cursos gratuitos comerciários e seus dependentes, além de 
estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal atenda os requisitos 
exigidos pela entidade ofertante. Maiores detalhes podem ser obtidos nos editais 
disponíveis nos sites do Sesc (www.rn.sesc.br) ou do Senac (www.rn.senac.br). 
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VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ           DATA: 14.01.15             
 
Circuito Verão chega a Caicó neste fim de semana  «  Blog do Seridó 
 
 
O fim de semana será agitado no Sesc Seridó, em Caicó. Depois de passar por 
Mossoró, o Circuito Verão 2015, promovido pela Fecomércio RN, por meio do 
Serviço Social do Comércio (Sesc RN), oferece uma programação gratuita e para 
todas as idades. Esportes, cultura, recreação infantil e saúde estão entre as 
atividades disponíveis no sábado (17/01) e no domingo (18/01).  
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de 
futevôlei, vôlei e futsal fazem parte da programação, além dos torneios recreativos, 
como queimada e polo aquático. Cinema, música e apresentações artísticas estarão 
entre as atrações na área de cultura. Já em saúde, serão feitas medições do índice 
glicêmico e orientações sobre câncer de pele de forma descontraída com o grupo 
Sesc Dramaturgia.  
 
Na área da recreação, uma série de atividades será oferecida, como jogos de 
tabuleiro, recreação aquática, aulas de dança e um espaço kids com oficinas de 
balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de brinquedos.  
 
Após passar pela cidade seridoense, o Circuito Verão levará sua programação ao 
terceiro destino, o Sesc Ponta Negra, em Natal, nos dias 24 e 25/01. A novidade este 
ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro das unidades Sesc, para 
oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. O encerramento do projeto 
será em grande estilo com um espetáculo à beira-mar da praia de Pirangi. É  3º ano 
que um show-concerto do projeto Parcerias Sinfônicas Sesc finaliza as atividades do 
projeto, desta vez com “Alpendre”, no qual a Orquestra da UFRN, três cantores e 
seis bailarinos homenageiam as letras e a música potiguares.  
 
Serviço: 
 
O quê? Circuito Verão 2015 chega a Caicó Quando? 17/01/15 (16h às 20h) | 
18/01/15 (8h às 15h) Onde? Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa 
Passagem) 
 
PRÓXIMO DESTINO: NATAL: Sesc Ponta Negra | 24 e 25/01/15 (8h às 15h) ENTRADA 
GRATUITA 
Programação completa: www.sescrn.com.br 
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VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 15.01.15            EDITORIA: MARCOS SÁ DE 
PAULA 
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VEÍCULO: GAZETA DO OESTE         DATA: 14.01.15            EDITORIA: CIDADES 

 
 
 
 



 

VEÍCULO: ROBSON CARVALHO           DATA: 15.01.15             
Notícia - Sesc RN leva Circuito Verão a Caicó - Robson Carvalho 
 
 O fim de semana será agitado no Sesc Seridó, em Caicó. Depois de passar por 
Mossoró, o Circuito Verão 2015, promovido pela Fecomércio RN, por meio do 
Serviço Social do Comércio (Sesc RN), oferece uma programação gratuita e para 
todas as idades. Esportes, cultura, recreação infantil e saúde estão entre as 
atividades disponíveis no sábado (17/01) e no domingo (18/01). 
 
 Serviço: 
 
 O quê? Circuito Verão 2015 chega a Caicó  
 Quando? 17/01/15 (16h às 20h) | 18/01/15 (8h às 15h)  
 Onde? Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem) 
 
 PRÓXIMO DESTINO:  
 NATAL: Sesc Ponta Negra | 24 e 25/01/15 (8h às 15h)  
 ENTRADA GRATUITA  
 Programação completa: www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: RODRIGO LOUREIRO            DATA: 14.01.15             

CIRCUITO VERÃO CHEGA A CAICÓ ESSE FINAL DE 
SEMANA 
 

 
 
Qua, 14 de Janeiro de 2015 13:30  
 
Depois de ter passado por Mossoró, o Circuito Verão 2015, oferecerá programação 
gratuita e voltada para todas as idades em Caicó. O programa que é oferecido pelo 
Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), conta com 
atividades esportivas, culturais, de recreação infantil e voltadas para a saúde, nesse 
final de semana, 17 e 18 de janeiro.  
 
Um dos grandes destaque na programação são os esportes, com torneios de futsal, 
vôlei e futvôlei, além da queimada e polo aquático. Atividades que envolvem 
cinema, música e apresentações artisticas também são oferecidas ao público. A 
novidade este ano é o formato indoor: as atividades acontecem dentro das unidades 

http://www.rodrigoloureiro.com.br/novo/coluna/6715-circuito-verao-chega-a-caico-esse-final-de-semana
http://www.rodrigoloureiro.com.br/novo/coluna/6715-circuito-verao-chega-a-caico-esse-final-de-semana


 

Sesc, para oferecer ainda mais conforto e segurança ao público. 
 
 Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/AGITOS E BALADAS           DATA: 14.01.15             
 
Circuito Verão chega a Caicó neste fim de semana «  Agitos e Baladas 
 

 
 
 
 14 de janeiro de 2015 por ulyssesfreire 
 
 Comentários 0  
 
Moraes Neto 
 
O fim de semana será agitado no Sesc Seridó, em Caicó. Depois de passar por 
Mossoró, o Circuito Verão 2015, promovido pela Fecomércio RN, por meio do 
Serviço Social do Comércio (Sesc RN), oferece uma programação gratuita e para 
todas as idades. Esportes, cultura, recreação infantil e saúde estão entre as 
atividades disponíveis no sábado (17/01) e no domingo (18/01). 
 
Os esportes são o grande destaque da programação: torneios competitivos de 
futevôlei, vôlei e futsal fazem parte da programação, além dos torneios recreativos, 
como queimada e polo aquático. Cinema, música e apresentações artísticas estarão 
entre as atrações na área de cultura. Já em saúde, serão feitas medições do índice 
glicêmico e orientações sobre câncer de pele de forma descontraída com o grupo 
Sesc Dramaturgia. 
 
Na área da recreação, uma série de atividades será oferecida, como jogos de 
tabuleiro, recreação aquática, aulas de dança e um espaço kids com oficinas de 
balão, pintura em rosto, piscina de bolinha e confecção de brinquedos. 
 
Entre em contato: ulyssesfreire@tribunadonorte.com.br 
 
 Siga o AGITOS e BALADAS no Instagram: @agitosebaladas 
 



 

 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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