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Carnaval vai movimentar 
R$ 6,78 bi e gerar 23 mil 
vagas em todo o Brasil

Marcelo Queiroz 
apresenta Hotel-
Escola Barreira 
Roxa à imprensa

O carnaval de 2019 deve impulsionar a receita 
das atividades turísticas no País, com uma alta 
de 2,0% na comparação com 2018, segundo 
estimativa da CNC.

O presidente do Sistema Fecomécio RN, 
Sesc e Senac, Marcelo Fernandes de Queiroz, 
reuniu a imprensa, na manhã de hoje (12), 
para apresentar o novo Hotel-Escola Senac 
Barreira Roxa.

Livia Aires
Virgínia França Juliana Silva

Ebenézer Nóbrega
JORNALISTAS: ESTAGIÁRIA DE

JORNALISMO: 
FOTOS: 

Brasileiro está 
mais confiante, mas 
recuperação ainda 
é tímida

Comércio varejista 
teve alta de 5,0% 
em 2018

Serviços fecham 
2018 em queda, 
mas podem retomar 
crescimento

Turismo está entre as 
tendências globais de 
consumo em 2019

Sistema Fecomércio RN 
inaugura novo Complexo 
Hotel-Escola Barreira Roxa

Os índices de confiança de consumidores 
e empresários estão melhorando, mas a 
atividade ainda não tem respondido na 
mesma intensidade e segue com uma 
recuperação tímida.

O valor é o segundo aumento anual seguido, 
após o avanço de 4,0% registrado em 
2017, e consolida a retomada da economia, 
mesmo que de forma lenta.

O setor de serviços fechou o ano 
de 2018 com queda de 0,1% no 
faturamento, em relação ao ano anterior, 
o que representa a quarta retração anual 
consecutiva do setor.

É o que aponta o estudo “10 Principais 
Tendências Globais De Consumo 
2019” lançado pelo Euromonitor 
International.

Em um concorrido evento, que reuniu cerca de 400 pessoas entre 
autoridades políticas e lideranças empresariais, do turismo e 

de outros segmentos da economia, além de representantes do 
Sistema S potiguar e de outros estados do país, o presidente 
do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, 
inaugurou, na noite desta terça-feira, 14, o Complexo Hotel-Escola 
Senac Barreira Roxa, na Via Costeira de Natal.
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