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Natalenses e mossoroenses garantem 

ida ao comércio no Dia das Crianças 

 

O Dia das Crianças é a última grande data comemorativa do ano a movimentar o 

comércio potiguar antes da chegada do Natal. Esta característica termina por fazer da 

data um bom sinalizador de como o consumidor vai se comportar nas compras de 

final de ano. Além disso, a data tem um forte apelo emocional e mesmo com o 

cenário de dificuldades econômicas que vive o país, 57,5% dos natalenses irão 

comprar presentes para as crianças, número levantado em pesquisa do Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da Fecomércio RN. 

Em relação à mesma época do ano passado, houve uma queda de 2 pontos percentuais 

(59,5%), e na comparação com 2015, a diminuição é ainda maior, com 11,5 pontos 

percentuais (69%). O valor médio dos presentes para o Dia da Criança em Natal, 

apurado pelo IPDC, ficou em R$ 119,52, mostrando aumento nominal em relação ao 

valor médio de 2016 (R$ 118,32). 

A falta de dinheiro (28,5%), a necessidade de poupar (10,5%), o desemprego (10,1%) 

e as dívidas ou contas em atraso (4,3%) são as razões mais mencionadas pelos 

natalenses que afirmaram que “não pretendem gastar” no Dia das Crianças. 
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Já aqueles que irão às compras pretendem adquirir brinquedos (53,7%), vestuário 

(32,9%), calçados (8,3%) e eletrônicos (5,1%). Quase 50% dos natalenses que vão 

presentear afirmaram que darão apenas um presente na data e outros 30,7% disseram 

que darão dois presentes. 

Como motivador para que possam efetivamente comprar, os consumidores indicam 

que os lojistas devem investir em Promoções (42,9%), Descontos oferecidos pelas 

empresas (27,4%), Bom atendimento (21,5%), Facilidade de pagamento (5,4%), 

Divulgação (4,9%), Variedade de produtos (4,3%), Preço baixo (3,7%), Brindes 

temáticos (3,5%), Qualidade dos produtos (2,2%), entre outros. 

Os locais mais procurados para a aquisição dos presentes serão os shoppings centers 

(47%), comércio de rua (44,1%), localizados no Alecrim e Cidade Alta, e internet 

(4,7%). 

Além dos presentes, 27,7% dos consumidores natalenses entrevistados disseram que 

realizarão um passeio com os pequenos para comemorar a data, índice 5,3 pontos 

percentuais menor que o registrado em 2016 (33%). Entre os locais mais vistos são 

clubes/parques (38,7%), shoppings (28,7%), praias/lagoas (18,8%), cinema/teatro 

(10,5%), restaurante ou lanchonetes (3,3%), viagem (2,8%) e outros locais. 

Mossoró 

  
O Instituto de Pesquisa da Fecomércio também realizou o levantamento na cidade de 

Mossoró, região Oeste do estado. Com o percentual maior do que Natal, 64,4% dos 

consumidores mossoroenses pretendem comprar algum produto para presentear em 

função da data, enquanto 35,6% não irão comprar nenhum produto. 

Os mossoroenses que irão gastar, estão dispostos a desembolsar, em média, R$ 

109,32, um aumento nominalmente mínimo em relação ao valor de 2016 que foi de 

R$ 108,23. Como em Natal, os brinquedos lideram a preferência com 53,7%, seguido 

de itens de vestuários (35,7%), calçados (5,6%), eletrônicos (5%), livro (1,2%), jogos 

educativos (0,9%). Sobre a quantidade de presentes que pretendem comprar, 49,4% 

pretendem comprar apenas um item. 

Em ambas pesquisas, os consumidores garantiram que não vão levar a criança junto 

para a compra do presente, para não encarecer o valor da compra final. 

Para evitar contrair novas dívidas e buscando descontos da hora da compra, natalenses 

e mossoroenses darão preferência ao pagamento à vista na compra do presente, 64,6% 

e 60,3%, respectivamente. 

Em relação ao local das compras, 71,5% dos consumidores entrevistados em Mossoró 

pretendem adquirir os presentes nos comércios de rua e 21,8% irão procurar as lojas 

localizadas em shoppings centers. Então, os lojistas que possuem estabelecimentos 

nesses locais, devem investir em Promoções (37,8%), Bom atendimento para os 

clientes (30,4%) e Descontos no momento da compra (26,8%). 

Cerca de 30% dos mossoroenses pretendem realizar algum passeio na data com as 

crianças, entretanto 69,4% revelaram que não planejam celebrar a data com realização 

de passeio. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 

4,6 pontos percentuais entre os que desejam passear com os pequeninos no Dia das 

Crianças (34,8%). 
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“As pesquisas realizadas em setembro no comércio das duas cidades e apresentadas 

com antecedência são uma forma de traçar para os empresários, os lojistas, toda a 

cadeia que será movimentada pelo Dia das Crianças um norteamento do que eles 

devem esperar e como devem se preparar para atender bem ao consumidor e, assim, 

garantir o desejado incremento das vendas. A ida do consumidor apontada pela nossa 

pesquisa é um sopro positivo e, a meu ver, um bom balizador sobre o que nos espera 

no final do ano, nossa principal época comercial”, comentou o presidente da 

Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

“Estamos vivendo um clima melhor. Em 2016, as vendas no Dia das Crianças 

registraram queda de 10% no país e de cerca de 6% no RN. Para este ano, a nossa 

estimativa é de um incremento, mesmo que pequeno, na casa dos 3%, mas, um 

incremento’, conclui Queiroz. 
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Senac está com inscrições 

abertas para cursos de pós-

graduação a distância 
O prazo segue até 1º de março de 2018 e a taxa tem valor de R$ 20 

Por Redação 

 

 

O Senac está com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2018 para 

os cursos de pós-graduação a distância. O prazo segue até 1º de março de 2018 e a taxa tem valor 

de R$ 20. 

São oferecidos 31 títulos nas áreas de artes, educação, gestão, meio ambiente, produção de 

alimentos, saúde, tecnologia da informação e turismo, com destaque para os seguintes 

lançamentos: Arte-Educação e Avaliação de Impactos Ambientais e Processos de Licenciamento 

Ambiental. 

 

Com foco nas atuais demandas do mercado de trabalho, os cursos contam com material didático 

próprio, publicações e recursos multimídia, além de uma metodologia especialmente planejada 

para quem precisa conciliar estudos e outras atividades. 

http://www.ead.senac.br/pos-graduacao/
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O estudante ainda tem acesso, pela internet, à biblioteca virtual, exercícios e vídeo aula. Os 

professores do Centro Universitário Senac estão à disposição em fóruns para esclarecimento de 

dúvidas, webconferências, debates ou grupos de discussão com os alunos. 

 

Exercícios on-line, trabalhos individuais e em grupo, assim como uma prova presencial por 

semestre, realizada no polo escolhido no momento da inscrição, compõem o conjunto de 

instrumentos de avaliação de todos os cursos. 

 

As inscrições devem ser realizadas na página de pós-graduação do Portal Senac EAD, onde 

também é possível conferir o edital do processo seletivo e o portfólio completo de cursos 

oferecidos. 
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Fecomércio/RN: Senac/RN está com inscrições 
abertas para cursos de pós-graduação a distância 

 

Imagem: Ilustração 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN (Senac/RN) está com inscrições 
abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2018 para os cursos de pós-
graduação a distância. 
 
O prazo segue até 1º de março de 2018 e a taxa tem valor de R$ 20,00, ressalta a 
informação postada através do portal eletrônico da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN). 
São oferecidos 31 títulos nas áreas de artes, educação, gestão, meio ambiente, 
produção de alimentos, saúde, tecnologia da informação e turismo, com destaque para 
os seguintes lançamentos: Arte-Educação e Avaliação de Impactos Ambientais e 
Processos de Licenciamento Ambiental. 
 
Com foco nas atuais demandas do mercado de trabalho, os cursos contam com material 
didático próprio, publicações e recursos multimídia, além de uma metodologia 
especialmente planejada para quem precisa conciliar estudos e outras atividades. 
O estudante ainda tem acesso, pela internet, à biblioteca virtual, exercícios e vídeo aula. 
Os professores do Centro Universitário Senac estão à disposição em fóruns para 
esclarecimento de dúvidas, webconferências, debates ou grupos de discussão com os 
alunos. 
 
Exercícios online, trabalhos individuais e em grupo, assim como uma prova presencial 
por semestre, realizada no polo escolhido no momento da inscrição, compõem o 
conjunto de instrumentos de avaliação de todos os cursos. 
As inscrições devem ser realizadas na página de pós-graduação do Portal Senac EAD, 
onde também é possível conferir o edital do processo seletivo e o portfólio completo de 
cursos oferecidos. 
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Senac está com inscrições abertas para cursos de 
pós-graduação a distância 

 
O Senac está com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro 
semestre de 2018 para os cursos de pós-graduação a distância. O prazo 
segue até 1º de março de 2018 e a taxa tem valor de R$ 20. 
 
São oferecidos 31 títulos nas áreas de artes, educação, gestão, meio 
ambiente, produção de alimentos, saúde, tecnologia da informação e turismo, 
com destaque para os seguintes lançamentos: Arte-Educação e Avaliação de 
Impactos Ambientais e Processos de Licenciamento Ambiental.  
 
Com foco nas atuais demandas do mercado de trabalho, os cursos contam 
com material didático próprio, publicações e recursos multimídia, além de 
uma metodologia especialmente planejada para quem precisa conciliar 
estudos e outras atividades. 
 
O estudante ainda tem acesso, pela internet, à biblioteca virtual, exercícios e 
vídeo aula. Os professores do Centro Universitário Senac estão à disposição 
em fóruns para esclarecimento de dúvidas, webconferências, debates ou 
grupos de discussão com os alunos. 
 
Exercícios on-line, trabalhos individuais e em grupo, assim como uma prova 
presencial por semestre, realizada no polo escolhido no momento da  
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inscrição, compõem o conjunto de instrumentos de avaliação de todos os 
cursos. 
 
As inscrições devem ser realizadas na página de pós-graduação do Portal 
Senac EAD, onde também é possível conferir o edital do processo seletivo e 
o portfólio completo de cursos oferecidos. 
 
 
Fecomércio RN 
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MÊS DO SERVIDOR TERÁ AÇÕES DE SAÚDE, 

CULTURA E CIDADANIA NA ASSEMBLEIA 

Este ano, a programação do “Mês do Servidor” da Assembleia Legislativa está repleta de 

informações úteis à população, atrações culturais e ações de cidadania. Ao longo do mês de 

outubro, os funcionários da Casa poderão conhecer o Planejamento Estratégico do Legislativo 

para 2017/2018, assistir a apresentações musicais, ter acesso a consultas médicas, participar de 

projetos de leitura, fazer doações, dentre outras atividades. 

O projeto terá início amanhã (5), com a abertura oficial às 10h, pelo presidente da Casa, Ezequiel 

Ferreira (PSDB), no Auditório Cortez Pereira, seguida da apresentação, pelo Professor Carlos 

Russo, do Planejamento Estratégico do Legislativo Potiguar deste biênio. 

Na segunda-feira (9), será a vez do público desfrutar da apresentação do coral do regente Bruno 

Santos e das ações de saúde (verificação de pressão, peso e glicemia) e de autoestima feminina, 

com parceria da Hinode. Tudo isso acontecerá das 9h às 14h, no prédio anexo da rua Jundiaí. 

A programação segue, durante todo o mês, promovendo ações, como: mesa redonda “Bem-estar 

em primeiro lugar”, com as participações de um cirurgião plástico, uma dermatologista, um 

psicólogo e, ainda, do deputado Albert Dickson (PROS), que também é médico oftalmologista; 

projeto “Leitura Inspiradora”, com a presença da escritora potiguar Elma Luzia Mousinho; ação 

de acolhimento no “Cantinho da Gentileza”; e “Dia da Beleza”, em parceria com o SENAC, que 

oferecerá serviços de esmaltação, design de sobrancelhas e maquiagem. 

Ainda haverá, na sexta-feira (20), na Escola Legislativa, das 9h às 12h, ações de cidadania 

infantil, com doações de livros infantis e de 1kg de alimento não perecível para o Grupo de Apoio 

à Criança com Câncer (GACC). O dia também contará com leitura interativa com a plateia, 

apresentação de grupo musical e exposição de camisetas pintadas. 

O encerramento do “Mês do Servidor”, com Ato Ecumênico, apresentação de coral e coffee break, 

ocorrerá no dia 1º de novembro, quarta-feira, às 9h, tanto no Auditório Pereira Cortez quanto no 

Salão Nobre Iberê Ferreira de Souza. 
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Feira de Livros e Quadrinhos de Natal 
Por Roberta Pimenta 

 
 

A 7ª Feira de Livros e Quadrinhos de Natal muda de palco. A edição 2017 será realizada no 

Complexo Cultural da UERN, na Zona Norte, no período de 05 a 08 de outubro. Durante quatro 

dias, serão desenvolvidas mais de 100 horas de atividades culturais gratuitas. São palestras, 

debates, cordel, oficinas, lançamentos de livros, quadrinhos, games culturais, sessões de 

autógrafos e apresentações culturais. 

Consolidada como um dos principais eventos de Quadrinhos do Nordeste, a FLiQ Natal vem 

atingindo, a cada edição, uma marca de mais de 20 mil visitantes, entre escolas públicas e 

privadas, universidades e a sociedade civil. Tendo como principal objetivo estimular os 

quadrinhos, a leitura e a produção literária – a Feira tem diversificado sua atuação na área cultural, 

registrando novas formas de potencializar a educação e a arte no Rio Grande do Norte. 

Vamos todos prestigiar!!! 
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