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RELATÓRIO 

O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, investe continuamente em projetos focados na promoção do 

setor de turismo e hospitalidade, com um olhar especial para a promoção da sustentabilidade. Entre os frutos 

já colhidos, a certificação do Hotel-Escola Senac Barreira Roxa como único na América Latina a obter o 

ISO, em 2021, favoreceu a competitividade turística do RN, projetando-o internacionalmente como um 

destino seguro e responsável. O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, enfatiza o 

compromisso da entidade em oferecer serviços de excelência e que prezam pela promoção do turismo e 

desenvolvimento econômico do estado. 

 

Para conquistar ainda mais o desenvolvimento turístico e econômicos do Assú, a gestão municipal 

participou, durante a última quinta-feira (09/06), do 1 Encontro Estadual do programa DEL Turismo, uma 

ação sob gestão e organização do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN (Sesc/RN) e que 

atua no apoio a administração pública. A iniciativa foi implantada no Rio Grande do Norte por meio de uma 

parceria entre a Fecomércio RN e outras instituições, o DEL tem como objetivo fortalecer a economia local 

nos municípios, por meio da cooperação entre poder público, trade turístico local e sociedade civil. 

 

Com o objetivo de promover um movimento no comércio de centros tradicionais de Natal, a Federação do 

Comércio de Bens Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN), quer proporcionar que os 

bairros façam parte de um Ecossistema de Competitividade e Inovação em Comércio e Serviços (ECICS). 

Além disso, empreendedores atuantes nos dois bairros da pudessem conhecer os serviços e ações que podem 

ser implementadas pela Fecomércio, Sesc e Senac para as corporações e colaboradores.  

 

As vendas do Comércio Varejista Ampliado no Rio Grande do Norte, que inclui as atividades de veículos, 

motos e material de construção, registraram alta de 9,9% em abril, quando comparado ao mesmo mês do ano 

passado. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE. Este é o segundo mês 

seguido de variação positiva. Para o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, os números refletem a 

retomada dos setores e atividades econ¹micas ap·s a pandemia. ñNestes quatro primeiros meses, h§ datas 

fortes para o comércio, como a Páscoa e o Dia das Mães. Este ano, as lojas estão funcionando a pleno vapor, 

diferente do que foi registrado em 2020ò, explicou. 

 

A desigualdade de renda no Rio Grande do Norte em 2021 foi a maior desde 2012. O índice que mede a 

desigualdade de rendimento domiciliar por pessoa (Gini) foi de 0,587 no Estado, o segundo maior do Brasil 

e o maior da região Nordeste. Além disso, entre os potiguares no grupo dos 5% de menor renda houve uma 

queda de 30% no rendimento médio mensal real por pessoa em 2021.  

 

Foi divulgado um decreto na quinta-feira (09/06) para uma nova recomendação para a população que mora 

na cidade do Natal, o retorno de uso de máscaras de proteção e de protocolos sanitários para a contenção da 

covid-19. O poder público municipal considerou a alta dos casos na capital, além do aumento da ocupação 

de leitos da rede hospitalar. 

 

Ontem (12/06), bitcoin e ether caíram em meio a um recuo mais amplo das criptomoedas após dados que 

mostram a inflação dos Estados Unidos atingindo uma nova máxima em 40 anos. As ações caíram enquanto 

os rendimentos dos Treasuries de dois anos subiram para o maior nível desde 2008. Bitcoin e outras 

criptomoedas sofreram nos últimos meses conforme o Federal Reserve aumenta as taxas e os formuladores 

de política monetária intensificam os esforços para combater os aumentos de preços e à medida que ativos 

de risco, como ações de tecnologia. As ações caíram enquanto os rendimentos dos Treasuries de dois anos 

subiram para o maior nível desde 2008. 
 

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo ï Iweala, expressou otimismo 

cauteloso ontem (12/06). Ela espera que os mais de 100 ministros do Comércio reunidos em Genebra 

alcancem um ou dois acordos globais nesta semana, mas alertou que o caminho será turbulento e com 



 

 

obstáculos. A diretora-geral disse que o mundo mudou desde a última conferência de ministros da OMC, há 

quase cinco anos. 

 

Para a conclusão do processo de capitalização da Eletrobras, com liquidação prevista para amanhã (14/06), a 

empresa e o governo avançam as tratativas relativas à assinatura de novos contratos de concessão de 22 

usinas hidrelétricas, que passarão a poder vender energia a preços de mercado, no Ambiente de 

Comercialização Livre (ACL). Conforme definiu o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o 

valor adicionado pelas novas concessões envolve R$ 67 bilhões. Embora os novos contratos permitam que a 

Eletrobras tenha uma nova abordagem em relação à energia, para comercialização a preços de mercado, isso 

não deve ocorrer de imediato. 

  



 

 

Único hotel na América Latina certificado pela ABNT com ISO de Sustentabilidade, Senac Barreira Roxa projeta 

RN na lista internacional dos destinos turísticos sustentáveis 

Link https://www.tribunadenoticias.com.br/2022/06/unico-hotel-na-america-

latina.html?m=1  
Data da 
publicação 

10/06/2022 

Veículo Tribuna de Notícias 

Classificação Positivo 

 

 

https://www.tribunadenoticias.com.br/2022/06/unico-hotel-na-america-latina.html?m=1
https://www.tribunadenoticias.com.br/2022/06/unico-hotel-na-america-latina.html?m=1


 

 

 
 



 

 

Coluna Rosalie Arruda ς Destino sustentável 

Link http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/15-por-1/540479  

Data da 
publicação 

10/06/2022 

Veículo Tribuna do Norte 

Classificação Positivo 

 

 
 

  

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/15-por-1/540479


 

 

Coluna Rosalie Arruda ς Destino sustentável 

Link Página 12 

Data da 
publicação 

10/06/2022 

Veículo Tribuna do Norte 

Classificação Positivo 

 

 
 

  



 

 

Sustentabilidade do Hotel Escola Barreira Roxa 

Link http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/a-sustentabilidade-do-hotel-escola-

barreira-roxa/  
Data da 
publicação 

10/06/2022 

Veículo Blog E-Turismo 

Classificação Positivo 

 

 
 

  

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/a-sustentabilidade-do-hotel-escola-barreira-roxa/
http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/a-sustentabilidade-do-hotel-escola-barreira-roxa/


 

 

Senac barreira roxa projeta RN na lista internacional dos destinos turísticos sustentáveis 

Link https://hilnethcorreia.com.br/2022/06/11/senac-barreira-roxa-projeta-rn-na-lista-

internacional-dos-destinos-turisticos-sustentaveis/  
Data da 
publicação 

11/06/2022 

Veículo Blog Hulneth Correia 

Classificação Positivo 

 

 

 

 

https://hilnethcorreia.com.br/2022/06/11/senac-barreira-roxa-projeta-rn-na-lista-internacional-dos-destinos-turisticos-sustentaveis/
https://hilnethcorreia.com.br/2022/06/11/senac-barreira-roxa-projeta-rn-na-lista-internacional-dos-destinos-turisticos-sustentaveis/


 

 

 
 

  



 

 

Único hotel na América Latina certificado pela ABNT com ISO de Sustentabilidade, Senac Barreira Roxa projeta 

RN na lista internacional dos destinos turísticos sustentáveis 

Link https://eliasjornalista.com/unico-hotel-na-america-latina-certificado-pela-abnt-

com-iso-de-sustentabilidade-senac-barreira-roxa-projeta-rn-na-lista-internacional-

dos-destinos-turisticos-sustentaveis/  
Data da 
publicação 

11/06/2022 

Veículo Blog Elias Jornalista 

Classificação Positivo 

 

 

 

https://eliasjornalista.com/unico-hotel-na-america-latina-certificado-pela-abnt-com-iso-de-sustentabilidade-senac-barreira-roxa-projeta-rn-na-lista-internacional-dos-destinos-turisticos-sustentaveis/
https://eliasjornalista.com/unico-hotel-na-america-latina-certificado-pela-abnt-com-iso-de-sustentabilidade-senac-barreira-roxa-projeta-rn-na-lista-internacional-dos-destinos-turisticos-sustentaveis/
https://eliasjornalista.com/unico-hotel-na-america-latina-certificado-pela-abnt-com-iso-de-sustentabilidade-senac-barreira-roxa-projeta-rn-na-lista-internacional-dos-destinos-turisticos-sustentaveis/


 

 

 

 
 

  



 

 

Senac barreira roxa projeta RN na lista internacional dos destinos turísticos sustentáveis 

Link https://www.versatilnews.com.br/2022/06/senac-barreira-roxa-projeta-rn-na-lista-

internacional-dos-destinos-turisticos-sustentaveis/  
Data da 
publicação 

12/06/2022 

Veículo Versátil News 

Classificação Positivo 

 

 

 

https://www.versatilnews.com.br/2022/06/senac-barreira-roxa-projeta-rn-na-lista-internacional-dos-destinos-turisticos-sustentaveis/
https://www.versatilnews.com.br/2022/06/senac-barreira-roxa-projeta-rn-na-lista-internacional-dos-destinos-turisticos-sustentaveis/


 

 

 

 



 

 

 
 

  



 

 

Assú: Gestão pública participa de evento para fortalecer o programa DEL Turismo na cidade 

Link http://blogpautaaberta.blogspot.com/2022/06/blog-post_851.html?m=1  

Data da 
publicação 

10/06/2022 

Veículo Blog Pauta Aberta 

Classificação Positivo 

 

 
 

  

http://blogpautaaberta.blogspot.com/2022/06/blog-post_851.html?m=1


 

 

Comércio da Cidade Alta e do Alecrim devem integrar ecossistema de inovação 

Link http://jornalagorarn.com.br/uploads/materiais/249ac7bb3bba996b475e268d30f85959.pdf 

- Página 10 
Data da 
publicação 

10/06/2022 

Veículo Agora RN 

Classificação Positivo 

 

 

http://jornalagorarn.com.br/uploads/materiais/249ac7bb3bba996b475e268d30f85959.pdf


 

 

 
 

  



 

 

Vendas do comércio potiguar sobem 9,9% em abril e registram alta pelo segundo mês consecutivo 

Link https://agorarn.com.br/ultimas/vendas-do-comercio-potiguar-sobem-99-em-abril-e-

registram-alta-pelo-segundo-mes-consecutivo/  
Data da 
publicação 

10/06/2022 

Veículo Agora RN 

Classificação Positivo 

 

 

 

 

 

https://agorarn.com.br/ultimas/vendas-do-comercio-potiguar-sobem-99-em-abril-e-registram-alta-pelo-segundo-mes-consecutivo/
https://agorarn.com.br/ultimas/vendas-do-comercio-potiguar-sobem-99-em-abril-e-registram-alta-pelo-segundo-mes-consecutivo/


 

 

 
 

  



 

 

Vendas do comércio potiguar sobem 9,9% em abril e registram alta pelo segundo mês consecutivo 

Link https://senadinhomacaiba.com.br/vendas-do-comercio-potiguar-sobem-99-em-

abril-e-registram-alta-pelo-segundo-mes-consecutivo/  
Data da 
publicação 

10/06/2022 

Veículo Senadinho Macaíba 

Classificação Positivo 

 

 

 

https://senadinhomacaiba.com.br/vendas-do-comercio-potiguar-sobem-99-em-abril-e-registram-alta-pelo-segundo-mes-consecutivo/
https://senadinhomacaiba.com.br/vendas-do-comercio-potiguar-sobem-99-em-abril-e-registram-alta-pelo-segundo-mes-consecutivo/











































































