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É possível ter momentos de lazer com responsabilidade. Esta é a mensagem e a orientação que a ação, liderada pela Fecomércio 
RN e Sebrae RN, quer passar às pessoas que frequentam bares e restaurantes de Natal, como também aos colaboradores e 

empreendedores destes estabelecimentos. O movimento teve início nesta sexta-feira (21), nos bairros de Ponta Negra e Capim 
Macio, e conta com a parceria de outras entidades do turismo.

O coordenador do Eixo Tecnológico do Senac RN, Renato 
Rodrigues, foi um dos especialistas convidados para participar 

do evento on-line (Re)criando a Educação, promovido pela 
Microsoft Brasil, com a proposta de explorar as diversas 
possibilidades de abordagens com o uso das tecnologias 

educacionais.

Os brasileiros já pagaram R$ 1 trilhão em tributos arrecadados 
desde o 1º dia do ano de 2021 pelos governos federal, 
estaduais e municipais, de acordo com o que registra o 

Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). 
Entraram na conta impostos, taxas e contribuições, incluindo 

as multas, juros e a correção monetária. O governo elevou a projeção de crescimento para o 
Produto Interno Bruto (PIB) neste ano de 3,2% para 3,5%, 

acompanhando o maior otimismo do mercado sobre a 
atividade no país e no mundo após a retração gerada pela 

pandemia em 2020.

Com a proximidade do Dia dos Namorados, no próximo 
dia 12 de junho, os donos de pequenos negócios já podem 

se preparar para atrair os clientes apaixonados. A data é 
considerada a terceira melhor para o comércio, ficando atrás 
apenas do Natal e do Dia das Mães. Ainda sob os efeitos da 

pandemia da Covid-19, o momento é continuar apostando nas 
vendas pela internet com produtos e serviços inovadores.

Apesar dos resultados negativos do comércio varejista e do 
varejo ampliado em março, comparado a fevereiro, com -6,8% 

e -7,1%, respectivamente, o varejo apresentou crescimento 
na comparação com março e com o primeiro trimestre do ano 

passado. De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio 
(PMC/IBGE) de março, as vendas do comércio varejista 

cresceram 6,2% em comparação ao mesmo mês do ano 
passado e encerraram o trimestre com um aumento de 3,1% 

em relação aos três primeiros meses de 2020.

Maior entidade representativa do setor de Comércio, Serviços 
e Turismo do Estado, a Fecomércio RN segue trabalhando 

firme em prol da recuperação econômica potiguar, com foco, 
agora, nos segmentos cujo funcionamento ainda não teve 

início e que têm grande relevância na geração de ocupação e 
renda para a população. A entidade está produzindo o Plano 
de Retomada dos Setores de Eventos, Casas de Recepções, 

Teatros e Afins.

Com o objetivo de orientar empresas e profissionais no 
desenvolvimento de um Programa de Recolhimento de 

Alimentos e de Seleção e Qualificação de Fornecedores, o 
Senac RN , através do seu Programa Senac de Segurança 
Alimentar, lança o programa de treinamento para empresas 
interessadas em se adequar às Resoluções – RDC nº 24, de 

08 de junho de 2015 e RDC n°275, de 21 de outubro de 2020, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde.
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CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO “LAZER COM 
RESPONSABILIDADE” VISITA BARES E RESTAURANTES DE PONTA 

NEGRA

SALA DE AULA VIRTUAL DO SENAC 
RN É TEMA DE PALESTRA EM 

EVENTO DA MICROSOFT SOBRE 
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

BRASILEIROS JÁ PAGARAM MAIS 
DE R$ 1 TRILHÃO EM IMPOSTOS 

ESTE ANO

GOVERNO ELEVA PROJEÇÃO DE 
CRESCIMENTO DO PIB DE 3,2% 

PARA 3,5% 

SAIBA COMO ATRAIR OS CLIENTES 
E VENDER MAIS NO DIA DOS 

NAMORADOS 

COMÉRCIO VAREJISTA APRESENTA 
CRESCIMENTO EM MARÇO 
NO COMPARATIVO ANUAL E 

TRIMESTRAL

FECOMÉRCIO RN DESTACA 
AVANÇOS, TRABALHA PLANO 

DE RETOMADA PARA SETORES 
AINDA NÃO CONTEMPLADOS 

SENAC RN LANÇA CURSO DE 
IMPLANTAÇÃO ORIENTADA 
(CIO) PARA EMPRESAS DO 

SEGMENTO DE ALIMENTÍCIO
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