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Natal Convention apoiará 6º Fórum de Turismo do RN | Visor Político 
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O Natal Convention Bureau será um das entidades apoiadoras do 6º Fórum de 
Turismo do RN, que acontece nos dias 19 e 20 de março, no Centro de Convenções 
de Natal, organizado por Gustavo Porpino e Antonio Roberto Rocha, da Argus 
Eventos. 
 
“O impacto dos eventos na economia do turismo” será um dos temas abordados no 
Fórum, em um painel conduzido pelo presidente executivo do São Paulo Convention 
Bureau, Toni Sando. 
 
Todos os anos, renomados profissionais da área de turismo participam do evento, 
que reúne mais de mil pessoas para discutir temas diversos e relevantes à temática, 
especialmente voltados ao contexto potiguar. Outras entidades que apóiam o Fórum 
de Turismo são o Senac – Sistema Fecomércio, Sebrae, Banco do Nordeste e 
COOHOTUR. 
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Black Friday e 1ª parcela do 13º impulsionam vendas e RN emplaca alta de 4,4% 
em novembro - Portal No Ar 
 
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 
desacelaração 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. 

 
“O quadro de desaceleração está mais que consolidado e nos preocupa muito”, 
declarou Queiroz(Foto: Alberto Leandro) 
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. 
 
Atualizado em 15 de janeiro às 14:37 
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15 de Janeiro de 2015 
 Varejo no RN supera média nacional em novembro  
 
Seguindo a contramão do processo nacional, as vendas do varejo norte rio-
grandense tiveram alta de 4,4% em novembro se comparado ao mesmo período de 
2013, impulsionadas pelo sucesso na reprodução do Black Friday americano e pelo 
pagamento da primeira parcela do 13º salário. 
 
Mesmo assim, os bons resultados não são suficientes para reverter o quadro de 
desaceleração verificado ao longo do ano pelo Fecomércio. 
 
“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&quot;, diz o presidente do Sistema Fecomércio Rio 
Grande do Norte, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Entre os setores que mais impulsionaram as vendas, segundo o IBGE, estão o de 
Outros artigos de uso pessoal e doméstico (9,3%), Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (5,9%), Equipamentos e material de 
escritório, informática e comunicação (4,7%), Móveis e eletrodomésticos (1,6%), 
Tecidos, vestuário e calçados (1,6%). 
 
FONTE: Blog do BG 
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Varejo no RN supera média nacional em novembro    
 
 
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 
desacelaração 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. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

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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Em 15 de janeiro de 2015 por Fábio Pacheco 
 Sesc RN leva Circuito Verão a Caicó  
  
Programação gratuita acontece neste fim de semana o Sesc Seridó 
 
 Programação gratuita acontece neste fim de semana o Sesc 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. 
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