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Comércio varejista
Depois de sete meses em queda, as vendas 
do comércio varejista ampliado no Rio 
Grande do Norte, registraram alta de 2,3% 
em março, comparado ao mesmo mês do 
ano passado. Em relação a fevereiro de 2022 
(+2,9%), as vendas de março apontaram uma 
pequena queda de 0,2%. As informações são 
da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada 
esta semana pelo Instituto Brasileiro de 
Pesquisa e Estatística-IBGE. O RN fecha o 
primeiro trimestre do ano com uma queda de 
3%, porém, no acumulado dos doze meses, 
encerrados em março, há avanço de 1,5%. 
Informação do Sistema Fecomércio RN  

TOCA BRASIL
O Teatro Riachuelo Natal será palco 
amanhã, a partir das 21h, de mais uma 
edição do projeto “Toca Brasil”, que 
tem como proposta ressaltar a riqueza 
da música brasileira em seus diferentes 
estilos e ritmos. A segunda parada do 
referido projeto será ao som do artista 
Humberto Gessinger, uma das vozes 
mais icônicas do rock nacional, e da 
banda potiguar Uskaravelho.

Nova companhia aérea
As companhias aéreas Gol e Avianca 
anunciaram ontem, que se uniram para criar 
uma nova companhia aérea: o Grupo Abra. 
As empresas Viva e Sky Airline também farão 
parte da iniciativa. Segundo o comunicado, 
“Avianca e Gol serão a base de uma malha 
pan-latinoamericana de companhias aéreas 
com o objetivo de ter o menor custo unitário 
em seus respectivos mercados, os programas 
de fidelidade líderes em suas regiões e outros 
negócios sinérgicos”.

*** A fusão não fará com que as companhias 
deixem de existir separadamente, já que o 
grupo Abra será uma ajuda mútua entre as 
empresas, com intuito, segundo a nota, de 
reduzir custos. O novo grupo será controlado 
por acionistas majoritários da Gol e da 
Avianca e “liderado por executivos com larga 
experiência em transporte aéreo e em atuação 
regional”.  Portal Metrópoles.

Imposto de importação
Em meio à disparada da inflação, o Ministério 
da Economia anunciou que decidiu cortar o 
imposto de importação de 11 produtos. Ao 
cortar o imposto de importação, o governo 
barateia a compra de produtos fabricados no 
exterior. O objetivo dessa medida é tentar 
atenuar o forte aumento de preços verificado 
nos últimos meses. No acumulado dos últimos 
12 meses até abril, a inflação teve alta de 
12,13%, segundo dados oficiais.

*** Entre os fatores que provocam essa alta de 
preços estão problemas enfrentados pelas cadeias 
de produção mundial, reflexo de restrições 
impostas pela pandemia do novo coronavírus; 
efeitos da guerra na Ucrânia na produção e 
transporte de alimentos; e a valorização do 
petróleo no mercado internacional. De acordo 
com a nota do Ministério da Economia, a 
redução nas tarifas de importação foi decidida 
em reunião do Comitê-Executivo de Gestão da 
Câmara de Comércio Exterior. Portal G1

Livre das máscaras
A diretriz foi divulgada ontem pelo Centro 
Europeu de Prevenção e Controle de Doenças 
e pela Agência Europeia para Segurança da 
Aviação. “Mesmo que o uso obrigatório de 
máscaras em todas as situações não seja mais 
recomendado, é importante levar em conta que, 
junto com o distanciamento físico,a boa higiene 
das mãos é um dos melhores métodos para 
reduzir a transmissão”, ressalta a nota.

*** No entanto, cada Estado-membro da 
UE e cada companhia aérea tem autonomia 
para manter a obrigatoriedade. “Para muitos 
passageiros e até para tripulantes, existe um 
forte desejo de que as máscaras não sejam 
mais uma parte obrigatória da viagem aérea. 
Estamos agora no início desse processo”, afirma 
o diretor-executivo da Easa, Patrick Ky.
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