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Mossoroense deve gastar em média R$ 262 nas compras de fim de ano 
Crédito da foto: Marcos 

Garcia/Arquivo

66% dos mossoroenses entrevistados disseram que vão às compras no fim de ano 

Levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio 

RN (IPDC/Fecomércio RN) aponta que 66% dos consumidores mossoroenses 

entrevistados disseram que vão às compras para o Natal e final do ano. No ano passado, o 
índice era de 63,3%. 

Segundo o IPCD da Fecomércio, o valor médio de intenção de gastos é de R$ 262,54. Em 
2016, a intenção de gasto foi de R$ 256,43. 

As roupas permanecem na primeira posição do ranking de produtos que os consumidores 

pretendem comprar (60,3%). Em seguida estão os brinquedos (25,6%); os 

perfumes/cosméticos (18,8%); e os calçados (15%), seguindo a tendência das respostas 

fornecidas pela mesma pesquisa realizada em 2016. Quase 11% dos entrevistados ainda 
não sabiam quais produtos comprar. 

Em relação a 2016, o levantamento indica que não houve alterações em quem serão os 

mais presenteados. Os pais e as mães com 77,4% das intenções; os filhos (49,1%) e os 
cônjuges/namorados (42,6%) foram os mais lembrados. 

No que diz respeito aos locais de compra, diferente dos natalenses que vão procurar os 

shoppings para fazer as compras (47,8%), a maioria dos consumidores de Mossoró vão ao 

comércio de rua (66,2%). O principal fator determinante da escolha do tipo de comércio é 

o nível de preço praticado pelo estabelecimento (45,9%). Em seguida aparecem a 

diversidade de produtos (27,1%,); a proximidade de casa ou trabalho (11%); e o conforto 
da loja (12,4%). 
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Os consumidores de Mossoró estão atentos antes de comprar os presentes, é tanto que 

82% dos ouvidos farão pesquisa em busca de melhores oportunidades. Eles irão procurar: 

promoções (40,6%); bom atendimento (37,6%) e descontos (31%). Vale destacar ainda o 

aumento no percentual de consumidores que se dizem motivados a entrar numa loja 
devido à forma de pagamento praticada (7,4%). 

Quanto à expectativa das confraternizações de Natal e Ano Novo, o consumidor 

mossoroense irá fazer uma comemoração natalina mais caseira. 33% dos entrevistados 

farão algum tipo de celebração na própria casa; 27,1% irão comemorar na casa de 
parentes e 1,2% na casa de amigos. 

Cerca de 31% dos entrevistados tem pretensão de viajar durante essa época. O principal 

destino deve ser o litoral do Rio Grande do Norte (54,3%); seguido de outro estado 

(27,3%); e cidades do interior do RN (26%). 
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Sistema Fecomércio RN presta conta das 

atividades realizadas em 2017 aos 

empresários de Assú 

 
Marcelo Queiroz, presidente do Sistema, apresentou os números das ações promovidas por Sesc, 
Senac e Fecomércio no município 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, junto com o presidente do 

Sindicato do Comércio Varejista de Assú, Francisco de Assis Barbosa, apresentaram 

aos empresários do município as ações e atividades da Fecomércio, Sesc e Senac no 

ano de 2017. O evento aconteceu nesta terça-feira (28), e reuniu além do 

empresariado e autoridades locais. 

Na cidade da região do Vale do Açu, o Sistema Fecomércio investiu em cultura, com 

o apoio ao tradicional São João da Cidade; com o lançamento do livro “O homem que 

escrevia pro céu”, do escritor Bruno Magalhães, natural de Assú; com a Mostra de 

Cinema e de Poesia de Assú, que juntas reuniram mais de 1.200 pessoas; além de 

atividades de esporte e lazer com os Jogos dos Comerciários e com o Dia do 

Trabalhador; como também a capacitação e qualificação dos moradores da cidade 

com a gama de cursos oferecidos pelo Senac RN. 
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“Esse foi um ano difícil para o setor de Comércio e Serviços do estado, mas mesmo 

assim seguimos trabalhando, em busca de gerar o desenvolvimento econômico e 

social de Assú e do estado como um todo. Fomos parceiros em diversos movimentos 

da cidade e também proporcionamos melhorias e oportunidades para o povo de Assú. 

Em 2018 seguiremos nesse trabalho buscando fortalecer e proporcionar mais 

atividades para todos”, declarou o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 

Queiroz. 

O presidente do Sindivarejo Assú, Francisco Barbosa, agradeceu a confiança e as 

parcerias firmadas no município, que tiveram o apoio do sindicato local. “Este ano 

oferecemos serviços em diversos segmentos atendidos pelo Sesc, Senac e 

Fecomércio, tentando atender todo o público e na expectativa de gerar frutos para o 

desenvolvimento da cidade”, completou Barbosa. 

 

Ainda na ocasião, o gerente regional do Serviço Central de Proteção ao Crédito 

(SCPC-Boa Vista), Mauro Meira, expôs o trabalho da instituição e quais os serviços 

oferecidos para os empresários de Assú. “Agregamos informações de todos os 

segmentos e essa é uma oportunidade única de chegar mais próximo aos empresários 

e mostrar quais os serviços que podemos oferecer a cada um deles para crescer o seu 

negócio”, disse Meira. 
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Fecomércio RN presta conta das 

atividades aos empresários de 

Assú 
O evento aconteceu nesta-terça feira (28), e reuniu além do empresariado e autoridades locais 

Por Redação 

 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, junto com o presidente do Sindicato 

do Comércio Varejista de Assú, Francisco de Assis Barbosa, apresentaram aos empresários do 

município as ações e atividades da Fecomércio, Sesc e Senac no ano de 2017. O evento aconteceu 

nesta-terça feira (28), e reuniu além do empresariado e autoridades locais. 

 

Na cidade da região do Vale do Açu, o Sistema Fecomércio investiu em cultura, com o apoio ao 

tradicional São João da Cidade; com o lançamento do livro “O homem que escrevia pro céu”, do 

escritor Bruno Magalhães, natural de Assú; com a Mostra de Cinema e de Poesia de Assú, que 

juntas reuniram mais de 1.200 pessoas; além de atividades de esporte e lazer com os Jogos dos 

Comerciários e com o Dia do Trabalhador; como também a capacitação e qualificação dos 

moradores da cidade com a gama de cursos oferecidos pelo Senac RN. 

 

“Esse foi um ano difícil para o setor de Comércio e Serviços do estado, mas mesmo assim 

seguimos trabalhando, em busca de gerar o desenvolvimento econômico e social de Assú e do 

estado como um todo. Fomos parceiros em diversos movimentos da cidade e também  
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proporcionamos melhorias e oportunidades para o povo de Assú. Em 2018 seguiremos nesse 

trabalho buscando fortalecer e proporcionar mais atividades para todos”, declarou o presidente do 

Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

 

O presidente do Sindivarejo Assú, Francisco Barbosa, agradeceu a confiança e as parcerias 

firmadas no município, que tiveram o apoio do sindicato local. “Este ano oferecemos serviços em 

diversos segmentos atendidos pelo Sesc, Senac e Fecomércio, tentando atender todo o público e 

na expectativa de gerar frutos para o desenvolvimento da cidade”, completou Barbosa. 

 

Ainda na ocasião, o gerente regional do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC-Boa 

Vista), Mauro Meira, expôs o trabalho da instituição e quais os serviços oferecidos para os 

empresários de Assú. “Agregamos informações de todos os segmentos e essa é uma oportunidade 

única de chegar mais próximo aos empresários e mostrar quais os serviços que podemos oferecer a 

cada um deles para crescer o seu negócio”, disse Meira. 
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Cresce percentual de potiguares que 

irão às compras de final de ano, diz 

pesquisa da Fecomércio RN 

 
Seis em cada dez natalenses (64,1%) irão às compras neste final de ano, um aumento 

de 3,9 pontos percentuais em comparação ao mesmo período de 2016 (60,2%). Este e 

outros dados foram coletados no levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio RN (IPDC/Fecomércio RN), que 

também pesquisou sobre o destino do 13º salário dos trabalhadores de Natal. 

 

Dos consumidores natalenses entrevistados e que terão direito ao 13º salário em 2017, 

boa parte deles (54,6%) já tem destino certo para essa renda extra, que é sanar dívidas 

assumidas durante o ano. De acordo com a pesquisa do IPDC/FecomércioRN, o 

índice representa um aumento de 3,4 pontos percentuais no número de trabalhadores 

com esse objetivo, na comparação com o ano passado. Além disso, 26,7% dos 

assalariados entrevistados disseram que devem poupar ou investir o dinheiro, número 

maior do que o registrado em 2016, quando 19,9% dos entrevistados deram essa 

resposta. Logo em seguida, aparecem os que pretendem usar o dinheiro extra para as 

compras de final de ano, com 12,6%; em 2016, o número era de 16%. 

 

Sobre os gastos de final de ano, os consumidores argumentam que vão ao comércio 

impulsionados pelas razões culturais e pela tradição de presentear e trocar artigos. O 

valor médio que os consumidores pretendem gastar nas compras é de R$ 281,23, um 

aumento de 2,8% em relação ao ano passado. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2016/09/portal11compras-777x437.jpg
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Os produtos mais citados como opção de compra são os itens de Vestuário (52,2%); 

Brinquedos (22,4%); Perfumes e Cosméticos (20,1%); Calçados (13,9%); 

Eletrônicos/Celulares (9,3%); Eletrodomésticos (4,6%); Relógios/joias/bijuterias 

(3,1%); entre outros. O levantamento da Fecomércio RN indica que 30,1% dos 

entrevistados demonstraram interesse em comprar apenas um produto. Os mais 

presenteados serão as mães (45,5%); seguidos pelos filhos (39,3%); cônjuges 

(36,2%); pai (28,5%); namorados (as) (11,8%); sobrinhos (10%); irmãos (9%); 

amigos (4,9%); netos (4,4%) e avós (2,3%). 

 

Mesmo com o aumento da intenção de compras atrelada ao aumento do ticket médio, 

quase 80% dos natalenses irão realizar pesquisa, sendo o preço (44,2%) o principal 

motivador na hora de fechar negócio. Em seguida aparece a diversidade de produtos 

(25,2%); a proximidade de casa ou trabalho (14,7%); o conforto do ambiente (9,8%); 

a segurança do local (7,2%); e a acessibilidade (4,4%) como fatores que podem 

influenciar o cliente. 

 

A pesquisa apontou ainda que para conquistar esse consumidor, o empresário deve 

investir em promoções (citadas como diferencial por 59,3% dos entrevistados); 

descontos (48,2%); atendimento (38,6%); facilidade de pagamento (14,4%); 

divulgação (8%); variedade (5,2%) e qualidade dos produtos (3,9%). 

 

Outro ponto levantado pela pesquisa é o local de comemoração das festividades de 

final de ano pelos natalenses. O levantamento mostra a forte tendência de 

comemoração do Natal nas residências. 45,7% dos entrevistados farão algum tipo de 

celebração na própria casa; 24,7% irão comemorar na casa de parentes; 3,7% na casa 

de amigos; e apenas 1,9% na igreja. Outros locais mencionados foram restaurantes, 

praias, shoppings, clubes e viagens. A previsão é que o gasto médio dos entrevistados 

com a comemoração seja de R$ 144,30. 

 

A intenção de viajar dos natalenses durante o final do ano também foi 

estudada.  Neste período, 24,8% dos entrevistados pretendem fazer turismo. No ano 

passado o percentual era de 18%, e em 2015 era de 29,8%. Entre os que vão viajar 

nesse período, a intenção de ir a pontos de outros estados diminuiu de 47% em 2016 

para 42,6% este ano. Já a pretensão de viagens para o interior do RN aumentou, 

passando de 35% em 2016 para 37,4% neste ano, bem como as viagens para o litoral 

do RN passou de 13,7% em 2016 para 18,1% em 2017. 

 

Oeste potiguar 

  
O IPDC da Fecomércio RN também realizou a mesma pesquisa no segundo maior 

município do estado, Mossoró, na região Oeste. Lá, mais de 66% dos consumidores 

irão às compras para o Natal e final de ano (contra 63,8% em 2016), com a intenção 

de gastar, em média, R$ 262,54. Em 2016 o valor médio de intenção de gastos foi de 

R$ 256,43. 
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As roupas permanecem na primeira posição do ranking de produtos que os 

consumidores pretendem comprar (60,3%). Em seguida estão os brinquedos (25,6%); 

os perfumes/cosméticos (18,8%); e os calçados (15%), seguindo a tendência das 

respostas fornecidas pela mesma pesquisa realizada em 2016. Quase 11% dos 

entrevistados ainda não sabiam quais produtos comprar. 

 

Em relação a 2016, o levantamento indica que não houve alterações em quem serão os 

mais presenteados. Os pais e as mães com 77,4% das intenções; os filhos (49,1%) e os 

cônjuges/namorados (42,6%) foram os mais lembrados. 

 

No que diz respeito aos locais de compra, diferente dos natalenses que vão procurar 

os shoppings para fazer as compras (47,8%), a maioria dos consumidores de Mossoró 

vão ao comércio de rua (66,2%). O principal fator determinante da escolha do tipo de 

comércio é o nível de preço praticado pelo estabelecimento (45,9%). Em seguida 

aparecem a diversidade de produtos (27,1%,); a proximidade de casa ou trabalho 

(11%); e o conforto da loja (12,4%). 

 

Os consumidores de Mossoró estão atentos antes de comprar os presentes, é tanto que 

82% dos ouvidos farão pesquisa em busca de melhores oportunidades. Eles irão 

procurar: promoções (40,6%); bom atendimento (37,6%) e descontos (31%). Vale 

destacar ainda o aumento no percentual de consumidores que se dizem motivados a 

entrar numa loja devido à forma de pagamento praticada (7,4%). 

 

Quanto à expectativa das confraternizações de Natal e Ano Novo, o consumidor 

mossoroense irá fazer uma comemoração natalina mais caseira. 33% dos 

entrevistados farão algum tipo de celebração na própria casa; 27,1% irão comemorar 

na casa de parentes e 1,2% na casa de amigos. 

 

Cerca de 31% dos entrevistados tem pretensão de viajar durante essa época. O 

principal destino deve ser o litoral do Rio Grande do Norte (54,3%); seguido de outro 

estado (27,3%); e cidades do interior do RN (26%). 

Fonte: Fecomércio 
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Cresce percentual de potiguares que irão às 
compras de final de ano, diz pesquisa da 
Fecomércio RN 

 
Em Natal, mais de 64% irão às compras e em Mossoró, o percentual é de 
66%. Nos dois municípios o gasto médio ultrapassa R$ 260 
 
Seis em cada dez natalenses (64,1%) irão às compras neste final de ano, um 
aumento de 3,9 pontos percentuais em comparação ao mesmo período de 
2016 (60,2%). Este e outros dados foram coletados no levantamento 
realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da 
Fecomércio RN (IPDC/Fecomércio RN), que também pesquisou sobre o 
destino do 13º salário dos trabalhadores de Natal. 
 
Dos consumidores natalenses entrevistados e que terão direito ao 13º salário 
em 2017, boa parte deles (54,6%) já tem destino certo para essa renda extra, 
que é sanar dívidas assumidas durante o ano. De acordo com a pesquisa do 
IPDC/FecomércioRN, o índice representa um aumento de 3,4 pontos 
percentuais no número de trabalhadores com esse objetivo, na comparação 
com o ano passado. Além disso, 26,7% dos assalariados entrevistados 
disseram que devem poupar ou investir o dinheiro, número maior do que o 
registrado em 2016, quando 19,9% dos entrevistados deram essa resposta. 
Logo em seguida, aparecem os que pretendem usar o dinheiro extra para as 
compras de final de ano, com 12,6%; em 2016, o número era de 16%.  
 
Sobre os gastos de final de ano, os consumidores argumentam que vão ao 
comércio impulsionados pelas razões culturais e pela tradição de presentear 
e trocar artigos. O valor médio que os consumidores pretendem gastar nas 
compras é de R$ 281,23, um aumento de 2,8% em relação ao ano passado. 

https://2.bp.blogspot.com/-scLaxmz74g4/Wh6c16JWAgI/AAAAAAABqkg/UZAQPNrmjbkJrgrRhGw8il5pzDbFQBHXQCLcBGAs/s1600/vendas-de-natal-484x363.jpg
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Os produtos mais citados como opção de compra são os itens de Vestuário 
(52,2%); Brinquedos (22,4%); Perfumes e Cosméticos (20,1%); Calçados 
(13,9%); Eletrônicos/Celulares (9,3%); Eletrodomésticos (4,6%); 
Relógios/joias/bijuterias (3,1%); entre outros. O levantamento da Fecomércio 
RN indica que 30,1% dos entrevistados demonstraram interesse em comprar 
apenas um produto. Os mais presenteados serão as mães (45,5%); seguidos 
pelos filhos (39,3%); cônjuges (36,2%); pai (28,5%); namorados (as) (11,8%); 
sobrinhos (10%); irmãos (9%); amigos (4,9%); netos (4,4%) e avós (2,3%). 
 
Mesmo com o aumento da intenção de compras atrelada ao aumento do 
ticket médio, quase 80% dos natalenses irão realizar pesquisa, sendo o preço 
(44,2%) o principal motivador na hora de fechar negócio. Em seguida 
aparece a diversidade de produtos (25,2%); a proximidade de casa ou 
trabalho (14,7%); o conforto do ambiente (9,8%); a segurança do local 
(7,2%); e a acessibilidade (4,4%) como fatores que podem influenciar o 
cliente. 
 
A pesquisa apontou ainda que para conquistar esse consumidor, o 
empresário deve investir em promoções (citadas como diferencial por 59,3% 
dos entrevistados); descontos (48,2%); atendimento (38,6%); facilidade de 
pagamento (14,4%); divulgação (8%); variedade (5,2%) e qualidade dos 
produtos (3,9%). 
 
Outro ponto levantado pela pesquisa é o local de comemoração das 
festividades de final de ano pelos natalenses. O levantamento mostra a forte 
tendência de comemoração do Natal nas residências. 45,7% dos 
entrevistados farão algum tipo de celebração na própria casa; 24,7% irão 
comemorar na casa de parentes; 3,7% na casa de amigos; e apenas 1,9% na 
igreja. Outros locais mencionados foram restaurantes, praias, shoppings, 
clubes e viagens. A previsão é que o gasto médio dos entrevistados com a 
comemoração seja de R$ 144,30. 
 
A intenção de viajar dos natalenses durante o final do ano também foi 
estudada.  Neste período, 24,8% dos entrevistados pretendem fazer turismo. 
No ano passado o percentual era de 18%, e em 2015 era de 29,8%. Entre os 
que vão viajar nesse período, a intenção de ir a pontos de outros estados 
diminuiu de 47% em 2016 para 42,6% este ano. Já a pretensão de viagens 
para o interior do RN aumentou, passando de 35% em 2016 para 37,4% 
neste ano, bem como as viagens para o litoral do RN passou de 13,7% em 
2016 para 18,1% em 2017. 
 
Oeste potiguar 
 
O IPDC da Fecomércio RN também realizou a mesma pesquisa no segundo 
maior município do estado, Mossoró, na região Oeste. Lá, mais de 66% dos  
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consumidores irão às compras para o Natal e final de ano (contra 63,8% em 
2016), com a intenção de gastar, em média, R$ 262,54. Em 2016 o valor 
médio de intenção de gastos foi de R$ 256,43. 
 
As roupas permanecem na primeira posição do ranking de produtos que os 
consumidores pretendem comprar (60,3%). Em seguida estão os brinquedos 
(25,6%); os perfumes/cosméticos (18,8%); e os calçados (15%), seguindo a 
tendência das respostas fornecidas pela mesma pesquisa realizada em 2016. 
Quase 11% dos entrevistados ainda não sabiam quais produtos comprar. 
 
Em relação a 2016, o levantamento indica que não houve alterações em 
quem serão os mais presenteados. Os pais e as mães com 77,4% das 
intenções; os filhos (49,1%) e os cônjuges/namorados (42,6%) foram os mais 
lembrados. 
 
No que diz respeito aos locais de compra, diferente dos natalenses que vão 
procurar os shoppings para fazer as compras (47,8%), a maioria dos 
consumidores de Mossoró vão ao comércio de rua (66,2%). O principal fator 
determinante da escolha do tipo de comércio é o nível de preço praticado 
pelo estabelecimento (45,9%). Em seguida aparecem a diversidade de 
produtos (27,1%,); a proximidade de casa ou trabalho (11%); e o conforto da 
loja (12,4%). 
 
Os consumidores de Mossoró estão atentos antes de comprar os presentes, 
é tanto que 82% dos ouvidos farão pesquisa em busca de melhores 
oportunidades. Eles irão procurar: promoções (40,6%); bom atendimento 
(37,6%) e descontos (31%). Vale destacar ainda o aumento no percentual de 
consumidores que se dizem motivados a entrar numa loja devido à forma de 
pagamento praticada (7,4%). 
 
Quanto à expectativa das confraternizações de Natal e Ano Novo, o 
consumidor mossoroense irá fazer uma comemoração natalina mais caseira. 
33% dos entrevistados farão algum tipo de celebração na própria casa; 
27,1% irão comemorar na casa de parentes e 1,2% na casa de amigos. 
 
 
Cerca de 31% dos entrevistados tem pretensão de viajar durante essa época. 
O principal destino deve ser o litoral do Rio Grande do Norte (54,3%); 
seguido de outro estado (27,3%); e cidades do interior do RN (26%). 
 
Fecomércio RN 
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Cresce percentual de potiguares que irão 
às compras de final de ano 
Em Natal, mais de 64% irão às compras e em Mossoró, o percentual 

é de 66%. Nos dois municípios o gasto médio ultrapassa R$ 260 

 
Seis em cada dez natalenses (64,1%) irão às compras neste final de ano, um 

aumento de 3,9 pontos percentuais em comparação ao mesmo período de 

2016 (60,2%). Este e outros dados foram coletados no levantamento realizado 

pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio RN 

(IPDC/Fecomércio RN), que também pesquisou sobre o destino do 13º salário 

dos trabalhadores de Natal. 

  

Dos consumidores natalenses entrevistados e que terão direito ao 13º salário 

em 2017, boa parte deles (54,6%) já tem destino certo para essa renda extra, 

que é sanar dívidas assumidas durante o ano. De acordo com a pesquisa do 

IPDC/FecomércioRN, o índice representa um aumento de 3,4 pontos 

percentuais no número de trabalhadores com esse objetivo, na comparação 

com o ano passado. Além disso, 26,7% dos assalariados entrevistados 

disseram que devem poupar ou investir o dinheiro, número maior do que o  
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registrado em 2016, quando 19,9% dos entrevistados deram essa resposta. 

Logo em seguida, aparecem os que pretendem usar o dinheiro extra para as 

compras de final de ano, com 12,6%; em 2016, o número era de 16%. 

  

Sobre os gastos de final de ano, os consumidores argumentam que vão ao 

comércio impulsionados pelas razões culturais e pela tradição de presentear e 

trocar artigos. O valor médio que os consumidores pretendem gastar nas 

compras é de R$ 281,23, um aumento de 2,8% em relação ao ano passado. 

  

Os produtos mais citados como opção de compra são os itens de Vestuário 

(52,2%); Brinquedos (22,4%); Perfumes e Cosméticos (20,1%); Calçados 

(13,9%); Eletrônicos/Celulares (9,3%); Eletrodomésticos (4,6%); 

Relógios/joias/bijuterias (3,1%); entre outros. O levantamento da Fecomércio 

RN indica que 30,1% dos entrevistados demonstraram interesse em comprar 

apenas um produto. Os mais presenteados serão as mães (45,5%); seguidos 

pelos filhos (39,3%); cônjuges (36,2%); pai (28,5%); namorados (as) (11,8%); 

sobrinhos (10%); irmãos (9%); amigos (4,9%); netos (4,4%) e avós (2,3%). 

  

Mesmo com o aumento da intenção de compras atrelada ao aumento do ticket 

médio, quase 80% dos natalenses irão realizar pesquisa, sendo o preço 

(44,2%) o principal motivador na hora de fechar negócio. Em seguida aparece 

a diversidade de produtos (25,2%); a proximidade de casa ou trabalho 

(14,7%); o conforto do ambiente (9,8%); a segurança do local (7,2%); e a 

acessibilidade (4,4%) como fatores que podem influenciar o cliente. 

  

A pesquisa apontou ainda que para conquistar esse consumidor, o empresário 

deve investir em promoções (citadas como diferencial por 59,3% dos 

entrevistados); descontos (48,2%); atendimento (38,6%); facilidade de 

pagamento (14,4%); divulgação (8%); variedade (5,2%) e qualidade dos 

produtos (3,9%). 

  

Outro ponto levantado pela pesquisa é o local de comemoração das 

festividades de final de ano pelos natalenses. O levantamento mostra a forte 

tendência de comemoração do Natal nas residências. 45,7% dos entrevistados 

farão algum tipo de celebração na própria casa; 24,7% irão comemorar na casa 

de parentes; 3,7% na casa de amigos; e apenas 1,9% na igreja. Outros locais 

mencionados foram restaurantes, praias, shoppings, clubes e viagens. A  
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previsão é que o gasto médio dos entrevistados com a comemoração seja de 

R$ 144,30. 

  

A intenção de viajar dos natalenses durante o final do ano também foi 

estudada.  Neste período, 24,8% dos entrevistados pretendem fazer turismo. 

No ano passado o percentual era de 18%, e em 2015 era de 29,8%. Entre os 

que vão viajar nesse período, a intenção de ir a pontos de outros estados 

diminuiu de 47% em 2016 para 42,6% este ano. Já a pretensão de viagens para 

o interior do RN aumentou, passando de 35% em 2016 para 37,4% neste ano, 

bem como as viagens para o litoral do RN passou de 13,7% em 2016 para 

18,1% em 2017. 

  

Oeste potiguar 

  

O IPDC da Fecomércio RN também realizou a mesma pesquisa no segundo 

maior município do estado, Mossoró, na região Oeste. Lá, mais de 66% dos 

consumidores irão às compras para o Natal e final de ano (contra 63,8% em 

2016), com a intenção de gastar, em média, R$ 262,54. Em 2016 o valor 

médio de intenção de gastos foi de R$ 256,43. 

  

As roupas permanecem na primeira posição do ranking de produtos que os 

consumidores pretendem comprar (60,3%). Em seguida estão os brinquedos 

(25,6%); os perfumes/cosméticos (18,8%); e os calçados (15%), seguindo a 

tendência das respostas fornecidas pela mesma pesquisa realizada em 2016. 

Quase 11% dos entrevistados ainda não sabiam quais produtos comprar. 

  

Em relação a 2016, o levantamento indica que não houve alterações em quem 

serão os mais presenteados. Os pais e as mães com 77,4% das intenções; os 

filhos (49,1%) e os cônjuges/namorados (42,6%) foram os mais lembrados. 

  

No que diz respeito aos locais de compra, diferente dos natalenses que vão 

procurar os shoppings para fazer as compras (47,8%), a maioria dos 

consumidores de Mossoró vão ao comércio de rua (66,2%). O principal fator 

determinante da escolha do tipo de comércio é o nível de preço praticado pelo 

estabelecimento (45,9%). Em seguida aparecem a diversidade de produtos 

(27,1%,); a proximidade de casa ou trabalho (11%); e o conforto da loja 

(12,4%). 
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Os consumidores de Mossoró estão atentos antes de comprar os presentes, é 

tanto que 82% dos ouvidos farão pesquisa em busca de melhores 

oportunidades. Eles irão procurar: promoções (40,6%); bom atendimento 

(37,6%) e descontos (31%). Vale destacar ainda o aumento no percentual de 

consumidores que se dizem motivados a entrar numa loja devido à forma de 

pagamento praticada (7,4%). 

  

Quanto à expectativa das confraternizações de Natal e Ano Novo, o 

consumidor mossoroense irá fazer uma comemoração natalina mais caseira. 

33% dos entrevistados farão algum tipo de celebração na própria casa; 27,1% 

irão comemorar na casa de parentes e 1,2% na casa de amigos. 

  

Cerca de 31% dos entrevistados tem pretensão de viajar durante essa época. O 

principal destino deve ser o litoral do Rio Grande do Norte (54,3%); seguido 

de outro estado (27,3%); e cidades do interior do RN (26%). 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG POLÍTICA EM FOCO  DATA: 29.11.17 

Cresce percentual de potiguares que irão 

às compras de final de ano, diz pesquisa 

da Fecomércio RN 

 
Seis em cada dez natalenses (64,1%) irão às compras neste final de ano, um aumento 

de 3,9 pontos percentuais em comparação ao mesmo período de 2016 (60,2%). Este e 

outros dados foram coletados no levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio RN (IPDC/Fecomércio RN), que 

também pesquisou sobre o destino do 13º salário dos trabalhadores de Natal. 

  

Dos consumidores natalenses entrevistados e que terão direito ao 13º salário em 2017, 

boa parte deles (54,6%) já tem destino certo para essa renda extra, que é sanar dívidas 

assumidas durante o ano. De acordo com a pesquisa do IPDC/FecomércioRN, o 

índice representa um aumento de 3,4 pontos percentuais no número de trabalhadores 

com esse objetivo, na comparação com o ano passado. Além disso, 26,7% dos 

assalariados entrevistados disseram que devem poupar ou investir o dinheiro, número 

maior do que o registrado em 2016, quando 19,9% dos entrevistados deram essa 

resposta. Logo em seguida, aparecem os que pretendem usar o dinheiro extra para as 

compras de final de ano, com 12,6%; em 2016, o número era de 16%. 

  

Sobre os gastos de final de ano, os consumidores argumentam que vão ao comércio 

impulsionados pelas razões culturais e pela tradição de presentear e trocar artigos. O 

valor médio que os consumidores pretendem gastar nas compras é de R$ 281,23, um 

aumento de 2,8% em relação ao ano passado. 

  

Os produtos mais citados como opção de compra são os itens de Vestuário (52,2%); 

Brinquedos (22,4%); Perfumes e Cosméticos (20,1%); Calçados (13,9%); 

Eletrônicos/Celulares (9,3%); Eletrodomésticos (4,6%); Relógios/joias/bijuterias 

(3,1%); entre outros. O levantamento da Fecomércio RN indica que 30,1% dos  
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entrevistados demonstraram interesse em comprar apenas um produto. Os mais 

presenteados serão as mães (45,5%); seguidos pelos filhos (39,3%); cônjuges 

(36,2%); pai (28,5%); namorados (as) (11,8%); sobrinhos (10%); irmãos (9%); 

amigos (4,9%); netos (4,4%) e avós (2,3%). 

  

Mesmo com o aumento da intenção de compras atrelada ao aumento do ticket médio, 

quase 80% dos natalenses irão realizar pesquisa, sendo o preço (44,2%) o principal 

motivador na hora de fechar negócio. Em seguida aparece a diversidade de produtos 

(25,2%); a proximidade de casa ou trabalho (14,7%); o conforto do ambiente (9,8%); 

a segurança do local (7,2%); e a acessibilidade (4,4%) como fatores que podem 

influenciar o cliente. 

  

A pesquisa apontou ainda que para conquistar esse consumidor, o empresário deve 

investir em promoções (citadas como diferencial por 59,3% dos entrevistados); 

descontos (48,2%); atendimento (38,6%); facilidade de pagamento (14,4%); 

divulgação (8%); variedade (5,2%) e qualidade dos produtos (3,9%). 

  

Outro ponto levantado pela pesquisa é o local de comemoração das festividades de 

final de ano pelos natalenses. O levantamento mostra a forte tendência de 

comemoração do Natal nas residências. 45,7% dos entrevistados farão algum tipo de 

celebração na própria casa; 24,7% irão comemorar na casa de parentes; 3,7% na casa 

de amigos; e apenas 1,9% na igreja. Outros locais mencionados foram restaurantes, 

praias, shoppings, clubes e viagens. A previsão é que o gasto médio dos entrevistados 

com a comemoração seja de R$ 144,30. 

  

A intenção de viajar dos natalenses durante o final do ano também foi 

estudada.  Neste período, 24,8% dos entrevistados pretendem fazer turismo. No ano 

passado o percentual era de 18%, e em 2015 era de 29,8%. Entre os que vão viajar 

nesse período, a intenção de ir a pontos de outros estados diminuiu de 47% em 2016 

para 42,6% este ano. Já a pretensão de viagens para o interior do RN aumentou, 

passando de 35% em 2016 para 37,4% neste ano, bem como as viagens para o litoral 

do RN passou de 13,7% em 2016 para 18,1% em 2017. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 29.11.17 

Mais de 64% dos natalenses vão 

às compras no fim do ano, diz 

pesquisa 
Em Natal, mais de 64% irão às compras e em Mossoró, o percentual é de 66% 

Por Redação 

 

 

Seis em cada dez natalenses (64,1%) irão às compras neste final de ano, um aumento de 3,9 

pontos percentuais em comparação ao mesmo período de 2016 (60,2%). Este e outros dados foram 

coletados no levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio 

da Fecomércio RN (IPDC/Fecomércio RN), que também pesquisou sobre o destino do 13º salário 

dos trabalhadores de Natal. 

 

 Dos consumidores natalenses entrevistados e que terão direito ao 13º salário em 2017, boa parte 

deles (54,6%) já tem destino certo para essa renda extra, que é sanar dívidas assumidas durante o 

ano. De acordo com a pesquisa do IPDC/FecomércioRN, o índice representa um aumento de 3,4 

pontos percentuais no número de trabalhadores com esse objetivo, na comparação com o ano 

passado. Além disso, 26,7% dos assalariados entrevistados disseram que devem poupar ou investir 

o dinheiro, número maior do que o registrado em 2016, quando 19,9% dos entrevistados deram 

essa resposta. Logo em seguida, aparecem os que pretendem usar o dinheiro extra para as compras 

de final de ano, com 12,6%; em 2016, o número era de 16%. 
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 Sobre os gastos de final de ano, os consumidores argumentam que vão ao comércio 

impulsionados pelas razões culturais e pela tradição de presentear e trocar artigos. O valor médio 

que os consumidores pretendem gastar nas compras é de R$ 281,23, um aumento de 2,8% em 

relação ao ano passado. 

 

Os produtos mais citados como opção de compra são os itens de Vestuário (52,2%); Brinquedos 

(22,4%); Perfumes e Cosméticos (20,1%); Calçados (13,9%); Eletrônicos/Celulares (9,3%); 

Eletrodomésticos (4,6%); Relógios/joias/bijuterias (3,1%); entre outros. O levantamento da 

Fecomércio RN indica que 30,1% dos entrevistados demonstraram interesse em comprar apenas 

um produto. Os mais presenteados serão as mães (45,5%); seguidos pelos filhos (39,3%); 

cônjuges (36,2%); pai (28,5%); namorados (as) (11,8%); sobrinhos (10%); irmãos (9%); amigos 

(4,9%); netos (4,4%) e avós (2,3%). 

 

 Mesmo com o aumento da intenção de compras atrelada ao aumento do ticket médio, quase 80% 

dos natalenses irão realizar pesquisa, sendo o preço (44,2%) o principal motivador na hora de 

fechar negócio. Em seguida aparece a diversidade de produtos (25,2%); a proximidade de casa ou 

trabalho (14,7%); o conforto do ambiente (9,8%); a segurança do local (7,2%); e a acessibilidade 

(4,4%) como fatores que podem influenciar o cliente. 

 

 A pesquisa apontou ainda que para conquistar esse consumidor, o empresário deve investir em 

promoções (citadas como diferencial por 59,3% dos entrevistados); descontos (48,2%); 

atendimento (38,6%); facilidade de pagamento (14,4%); divulgação (8%); variedade (5,2%) e 

qualidade dos produtos (3,9%). 

 

 Outro ponto levantado pela pesquisa é o local de comemoração das festividades de final de ano 

pelos natalenses. O levantamento mostra a forte tendência de comemoração do Natal nas 

residências. 45,7% dos entrevistados farão algum tipo de celebração na própria casa; 24,7% irão 

comemorar na casa de parentes; 3,7% na casa de amigos; e apenas 1,9% na igreja. Outros locais 

mencionados foram restaurantes, praias, shoppings, clubes e viagens. A previsão é que o gasto 

médio dos entrevistados com a comemoração seja de R$ 144,30. 

 

 A intenção de viajar dos natalenses durante o final do ano também foi estudada.  Neste período, 

24,8% dos entrevistados pretendem fazer turismo. No ano passado o percentual era de 18%, e em 

2015 era de 29,8%. Entre os que vão viajar nesse período, a intenção de ir a pontos de outros 

estados diminuiu de 47% em 2016 para 42,6% este ano. Já a pretensão de viagens para o interior 

do RN aumentou, passando de 35% em 2016 para 37,4% neste ano, bem como as viagens para o 

litoral do RN passou de 13,7% em 2016 para 18,1% em 2017. 

 

 Oeste potiguar 

 O IPDC da Fecomércio RN também realizou a mesma pesquisa no segundo maior município do 

estado, Mossoró, na região Oeste. Lá, mais de 66% dos consumidores irão às compras para o 

Natal e final de ano (contra 63,8% em 2016), com a intenção de gastar, em média, R$ 262,54. Em 

2016 o valor médio de intenção de gastos foi de R$ 256,43. 

 

 As roupas permanecem na primeira posição do ranking de produtos que os consumidores 

pretendem comprar (60,3%). Em seguida estão os brinquedos (25,6%); os perfumes/cosméticos 

(18,8%); e os calçados (15%), seguindo a tendência das respostas fornecidas pela mesma pesquisa 

realizada em 2016. Quase 11% dos entrevistados ainda não sabiam quais produtos comprar. 

 

 Em relação a 2016, o levantamento indica que não houve alterações em quem serão os mais 

presenteados. Os pais e as mães com 77,4% das intenções; os filhos (49,1%) e os 

cônjuges/namorados (42,6%) foram os mais lembrados. 
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 No que diz respeito aos locais de compra, diferente dos natalenses que vão procurar os shoppings 

para fazer as compras (47,8%), a maioria dos consumidores de Mossoró vão ao comércio de rua 

(66,2%). O principal fator determinante da escolha do tipo de comércio é o nível de preço 

praticado pelo estabelecimento (45,9%). Em seguida aparecem a diversidade de produtos 

(27,1%,); a proximidade de casa ou trabalho (11%); e o conforto da loja (12,4%). 

 

 Os consumidores de Mossoró estão atentos antes de comprar os presentes, é tanto que 82% dos 

ouvidos farão pesquisa em busca de melhores oportunidades. Eles irão procurar: promoções 

(40,6%); bom atendimento (37,6%) e descontos (31%). Vale destacar ainda o aumento no 

percentual de consumidores que se dizem motivados a entrar numa loja devido à forma de 

pagamento praticada (7,4%). 

 

 Quanto à expectativa das confraternizações de Natal e Ano Novo, o consumidor mossoroense irá 

fazer uma comemoração natalina mais caseira. 33% dos entrevistados farão algum tipo de 

celebração na própria casa; 27,1% irão comemorar na casa de parentes e 1,2% na casa de amigos. 

 

 Cerca de 31% dos entrevistados tem pretensão de viajar durante essa época. O principal destino 

deve ser o litoral do Rio Grande do Norte (54,3%); seguido de outro estado (27,3%); e cidades do 

interior do RN (26%). 
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Sindicato do Comércio Varejista realiza 

confraternização natalina em São Paulo do Potengi 
 

 
 
O Sindicato do Comércio Varejista de São Paulo do Potengi, presidente Antônio 
Francisco, em parceria com o Sistema Fecomércio/RN, presidente Marcelo Queiroz, 
realizou na noite da última segunda-feira, 27  de novembro, no Algo Mais, em nossa 
cidade, a sua confraternização natalina. Autoridades e convidados participaram do 
evento que foi abrilhantado por Raissa e Eudes dos Teclados. 
 

 
 
 

http://www.blogdosilverioalves.com/2017/11/sindicato-do-comercio-varejista-realiza.html
http://www.blogdosilverioalves.com/2017/11/sindicato-do-comercio-varejista-realiza.html
https://1.bp.blogspot.com/-KuIu7gkLtpo/Wh9hJDh20FI/AAAAAAAAVL8/8kz4rrtezP0JahTuXejy542YBLKbz9CrQCLcBGAs/s1600/DSC_3864.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-sCjJAF3aXp0/Wh9iUOKNFSI/AAAAAAAAVMY/5Le0hPAhnMAa1ldqhB8OC03IcSOTdVHRwCLcBGAs/s1600/DSC_3882.JPG


 

SESC 
VEÍCULO: DE FATO  DATA: 30.11.17 EDITORIA: CAPA/MOSSORÓ 

 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 



 

VEÍCULO: DE FATO  DATA: 30.11.17 EDITORIA: CÉSAR SANTOS 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 30.11.17 EDITORIA: NEGÓCIOS & 
FINANÇAS 
 

 
 
 
 
 



 

SENAC 
VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 30.11.17 

 

ASSEMBLEIA LEVA AÇÕES DE CIDADANIA 

E SAÚDE À POPULAÇÃO DE MACAU E 

REGIÃO 

 

A Assembleia Legislativa deu início nesta quarta-feira (29) a mais uma edição do 

projeto “Assembleia e Você”, desenvolvido com o intuito de oferecer serviços de 

cidadania, lazer, educação e saúde à população, além de atendimentos e 

orientações ao consumidor. Instalada na Escola Edinor Avelino, no município de 

Macau, a ação legislativa segue de hoje até amanhã (30), das 7h30 às 11h30 e 

das 13h30 às 17h, atendendo a população da cidade e região Salineira. 

Presente na solenidade de abertura do evento, o presidente da Casa Legislativa, 

deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), destacou a importância do 

projeto. 

 

“Esse projeto democratiza os serviços da Assembleia Legislativa, que sai de sua 

estrutura física para atender a população do interior do Estado, trazendo 

solidariedade a uma parcela da sociedade carente em serviços de saúde e 

cidadania. É a força do Legislativo Estadual e de todos os que compõem a Casa  

https://2.bp.blogspot.com/-OAMNrMEQJkM/Wh8qO7BwobI/AAAAAAAAtrg/nu7oN9E24UMlXTzvtlzVpSt_VICIcXI2QCLcBGAs/s1600/unnamed%2B%25283%2529.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-OAMNrMEQJkM/Wh8qO7BwobI/AAAAAAAAtrg/nu7oN9E24UMlXTzvtlzVpSt_VICIcXI2QCLcBGAs/s1600/unnamed%2B%25283%2529.jpg
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do Povo em favor do norte-riograndense”, disse  Ezequiel Ferreira durante o 

evento, oportunidade em que descerrou placa alusiva à instalação do programa 

na cidade, acompanhado também pelo vice-prefeito de Macau, Rodrigo Aladim 

(PSDB), e pelo presidente da Câmara Municipal, Jairton Medeiros (PCdoB). 

 

O projeto “Assembleia e Você” congrega em um só programa as ações mantidas 

pelo Legislativo Estadual, como a Assembleia Cidadã, Saúde pelo RN e Procon 

Legislativo. A primeira delas consiste na oferta de serviços como corte de cabelo 

(em parceria com o SENAC), atividades educativas, jogos e apresentações 

culturais. A emissão de carteiras de identidade é uma das atividades do 

programa com grande procura por parte dos usuários e, para essa edição, está 

prevista a emissão de um total de 700 RGs. 

 

A dona de casa Ana Luiza da Silva é exemplo disso. Tão logo tomou 

conhecimento da presença do “Assembleia e Você” em sua cidade, a jovem 

chegou cedo ao local do evento e rapidamente saiu de lá com a segunda via de 

seu RG em mãos. Assim como Ana Luiza, centenas de macauenses estão 

aproveitando a permanência da ação no município para solicitarem novas vias 

do documento de Registro Civil. O cadeirante João Batista Pereira recebeu 

prioridade no atendimento e comemorou a solicitação da carteira de identidade. 

“O trabalho está sendo bem desenvolvido. É importante que atividades como 

essa possam privilegiar essa demanda da população”, falou ele. A estudante 

Elaine Cristina Fonseca também enalteceu a ação. “Avalio de forma positiva 

essa iniciativa, oferecendo serviços gratuitos que muitas vezes não chegam até 

a gente ou que são de difícil acesso”, afirmou a jovem ao receber a primeira via 

de sua carteira. 

 

Também bastante procurados, os serviços na área da Saúde contemplam, nesta 

edição, atendimentos em clínica geral, pediatria, cardiologia, ortopedia, 

odontologia, nefrologia e nutrição. Uma das pessoas que aproveitou a gama de 

serviços médicos disponibilizados foi a dona de casa Maria de Lourdes Martins. 

Necessitando de atendimento ortopédico, ela foi devidamente consultada e 

orientada. “É uma benção podermos contar com esse tipo de trabalho aqui em 

Macau. Facilita muito a nossa vida esse mutirão de serviços oferecidos ao  
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mesmo tempo. O médico que me atendeu é muito bom, atencioso e me 

prescreveu uma medicação para iniciar meu tratamento”, elogiou ela. 

 

Membro da equipe responsável pelas ações da Assembleia Cidadã, Lucianna 

Lourenço reforça o papel do projeto. “A Assembleia Cidadã, parte integrante do 

projeto Assembleia e Você, vem beneficiando a população carente de municípios 

potiguares com atendimentos gratuitos em áreas carentes na saúde, educação e 

assistência social, sempre com responsabilidade, qualidade e organização, 

marca registrada da ação”, explica. 

 

Outro serviço abraçado pelo “Assembleia e Você”, e de relevante utilidade para a 

sociedade, são os atendimentos em defesa dos direitos dos consumidores 

oferecidos pelo Procon Legislativo. Também presente em Macau, por meio de 

sua unidade de atendimento móvel, o órgão vem prestando esclarecimentos e 

promovendo encaminhamentos a consumidores locais. Quem atesta os serviços 

é a empregada doméstica Ângela Maria Barbosa. Com problemas em sua fatura 

de energia elétrica, ela levou a sua queixa até os atendentes e recebeu 

expirações sobre como proceder para solucionar o conflito. “Com a ajuda da 

equipe, agora estou por dentro dos meus direitos e sei como agir mediante a 

situação”, revelou ela. 

 

Segundo o coordenador do Procon da Assembleia, Dary Dantas, a cidade vem 

enfrentando problemas de abastecimento de água e, em razão disso, grande 

parte da procura da população pelos serviços do órgão é relacionada à questão. 

“Além disso, as transações com instituições financeiras e operadoras de 

telefonia móvel também lideram as reclamações”, explica. 

 

As ações do projeto “Assembleia e Você” no município de Macau vêm atraindo 

centenas de pessoas e seguem durante toda a tarde desta quarta-feira, sendo 

novamente oferecidas amanhã, no mesmo local e horários, sempre com serviços 

gratuitos à população. Esta é a segunda edição da ação, que este ano 

beneficiou também a população da cidade de Ceará-Mirim, na região 

metropolitana de Natal. 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 29.11.17 
 

Assembleia leva ações de cidadania e saúde à 
população de Macau e região 
 

 
A Assembleia Legislativa deu início nesta quarta-feira (29) a mais uma edição do projeto 
“Assembleia e Você”, desenvolvido com o intuito de oferecer serviços de cidadania, 
lazer, educação e saúde à população, além de atendimentos e orientações ao 
consumidor. Instalada na Escola Edinor Avelino, no município de Macau, a ação 
legislativa segue de hoje até amanhã (30), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, 
atendendo a população da cidade e região Salineira. Presente na solenidade de 
abertura do evento, o presidente da Casa Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de 
Souza (PSDB), destacou a importância do projeto. 
 
“Esse projeto democratiza os serviços da Assembleia Legislativa, que sai de sua 
estrutura física para atender a população do interior do Estado, trazendo solidariedade a 
uma parcela da sociedade carente em serviços de saúde e cidadania. É a força do 
Legislativo Estadual e de todos os que compõem a Casa do Povo em favor do norte-
riograndense”, disse  Ezequiel Ferreira durante o evento, oportunidade em que 
descerrou placa alusiva à instalação do programa na cidade, acompanhado também 
pelo vice-prefeito de Macau, Rodrigo Aladim (PSDB), e pelo presidente da Câmara 
Municipal, Jairton Medeiros (PCdoB). 
 
O projeto “Assembleia e Você” congrega em um só programa as ações mantidas pelo 
Legislativo Estadual, como a Assembleia Cidadã, Saúde pelo RN e Procon Legislativo. A 
primeira delas consiste na oferta de serviços como corte de cabelo (em parceria com o 
SENAC), atividades educativas, jogos e apresentações culturais. A emissão de carteiras  
 

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/assembleia-leva-acoes-de-cidadania-e-saude-populacao-de-macau-e-regiao/attachment/bcf9ff28-ae1a-4044-83d9-c13b634358d4/
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de identidade é uma das atividades do programa com grande procura por parte dos 
usuários e, para essa edição, está prevista a emissão de um total de 700 RGs. 
 
A dona de casa Ana Luiza da Silva é exemplo disso. Tão logo tomou conhecimento da 
presença do “Assembleia e Você” em sua cidade, a jovem chegou cedo ao local do 
evento e rapidamente saiu de lá com a segunda via de seu RG em mãos. Assim como 
Ana Luiza, centenas de macauenses estão aproveitando a permanência da ação no 
município para solicitarem novas vias do documento de Registro Civil. O cadeirante João 
Batista Pereira recebeu prioridade no atendimento e comemorou a solicitação da carteira 
de identidade. “O trabalho está sendo bem desenvolvido. É importante que atividades 
como essa possam privilegiar essa demanda da população”, falou ele. A estudante 
Elaine Cristina Fonseca também enalteceu a ação. “Avalio de forma positiva essa 
iniciativa, oferecendo serviços gratuitos que muitas vezes não chegam até a gente ou 
que são de difícil acesso”, afirmou a jovem ao receber a primeira via de sua carteira. 
 
Também bastante procurados, os serviços na área da Saúde contemplam, nesta edição, 
atendimentos em clínica geral, pediatria, cardiologia, ortopedia, odontologia, nefrologia e 
nutrição. Uma das pessoas que aproveitou a gama de serviços médicos disponibilizados 
foi a dona de casa Maria de Lourdes Martins. Necessitando de atendimento ortopédico, 
ela foi devidamente consultada e orientada. “É uma benção podermos contar com esse 
tipo de trabalho aqui em Macau. Facilita muito a nossa vida esse mutirão de serviços 
oferecidos ao mesmo tempo. O médico que me atendeu é muito bom, atencioso e me 
prescreveu uma medicação para iniciar meu tratamento”, elogiou ela. 
 
Membro da equipe responsável pelas ações da Assembleia Cidadã, Lucianna Lourenço 
reforça o papel do projeto. “A Assembleia Cidadã, parte integrante do projeto 
Assembleia e Você, vem beneficiando a população carente de municípios potiguares 
com atendimentos gratuitos em áreas carentes na saúde, educação e assistência social, 
sempre com responsabilidade, qualidade e organização, marca registrada da ação”, 
explica. 
 
Outro serviço abraçado pelo “Assembleia e Você”, e de relevante utilidade para a 
sociedade, são os atendimentos em defesa dos direitos dos consumidores oferecidos 
pelo Procon Legislativo. Também presente em Macau, por meio de sua unidade de 
atendimento móvel, o órgão vem prestando esclarecimentos e promovendo 
encaminhamentos a consumidores locais. Quem atesta os serviços é a empregada 
doméstica Ângela Maria Barbosa. Com problemas em sua fatura de energia elétrica, ela 
levou a sua queixa até os atendentes e recebeu expirações sobre como proceder para 
solucionar o conflito. “Com a ajuda da equipe, agora estou por dentro dos meus direitos 
e sei como agir mediante a situação”, revelou ela. 
 
Segundo o coordenador do Procon da Assembleia, Dary Dantas, a cidade vem 
enfrentando problemas de abastecimento de água e, em razão disso, grande parte da 
procura da população pelos serviços do órgão é relacionada à questão. “Além disso, as 
transações com instituições financeiras e operadoras de telefonia móvel também lideram 
as reclamações”, explica. 
 
As ações do projeto “Assembleia e Você” no município de Macau vêm atraindo centenas 
de pessoas e seguem durante toda a tarde desta quarta-feira, sendo novamente 
oferecidas amanhã, no mesmo local e horários, sempre com serviços gratuitos à 
população. Esta é a segunda edição da ação, que este ano beneficiou também a 
população da cidade de Ceará-Mirim, na região metropolitana de Natal. 



 

VEÍCULO: BLOG CELSO AMÂNCIO  DATA: 29.11.17 
 

ASSEMBLEIA E VOCÊ SE DESPEDE DE 2017 EM 

MACAU 
 
Nesta quarta e quinta-feira, 29 e 30, o município de Macau recebe pela 
primeira vez o projeto “Assembleia e Você”, reunindo os serviços da 
Assembleia Legislativa, como Assembleia Cidadã, Saúde pelo RN e Procon 
Legislativo. O local do evento que chega ao município salineiro, atendendo 
também o  pleito do vice-prefeito Rodrigo Aladim será a Escola Municipal 
Edinor Avelino. 
 
“Nós parlamentares sabemos que o cidadão no seu dia-a-dia não tem tempo 
de participar das atividades da Casa e com esse conjunto de ações a 
Assembleia irá se aproximar ainda mais da comunidade”, explica o 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza 
(PSDB). 
 
Através do Assembleia Cidadã serão ofertados serviços como: emissão de 
RG, corte de cabelo (em parceria com o SENAC), palestras educativas, jogos 
e atividades educativas de psicomotricidade. Ainda na parte educacional 
haverá oficinas de contação de histórias, pintura, reciclagem e brinquedo 
popular. 
 
Com o Saúde pelo RN serão oferecidos atendimentos em clínica geral, 
pediatria, cardiologia, ortopedia, dermatologia, nutrição e enfermagem. Para 
solucionar problemas, mediar conflitos e dar orientações aos consumidores 
de Macau e da região, o Procon Legislativo também integrará o projeto 
“Assembleia e Você”. 
 
Assembleia e Você em Macau 
Data: 29 e 30/11 
Hora: 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h 
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Assembleia Legislativa desembarca em Macau com serviços para a 

população 
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VEÍCULO: BLOG VIRGÍNIA COELLI  DATA: 29.11.17 
 

CURSOS GRATUITOS DO SENAC EM ANGICOS 

 

Uma ação do Sistema Fecomércio RN, através do Senac, chega a cidade de Angicos. 

O evento ocorreu na Praça Francisco Lopes de Macedo (Praça do INSS) e contou com a presença 

do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, do diretor regional do Senac, 

Fernando Virgilio, e do prefeito de Angicos, Deusdete Gomes. 

Na ocasião, Marcelo Queiroz destacou a importância da ação do Sistema Fecomércio no 

munícipio de Angicos, que tem conhecida relevância no contexto regional e estadual. “Estamos 

viabilizando ações que impactam diretamente na indução do desenvolvimento da cidade. Hoje, 

trazemos a oportunidade do acesso à capacitação e qualificação de reconhecida excelência 

ofertada por intermédio do Senac”, afirma. 

Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de Qualidade no Atendimento, Técnicas de 

Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e Softwares de Apresentações. 
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VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 29.11.17 
 

Senac RN inaugura Unidade Móvel 

de Informática e Gestão em Angicos 
Na manhã desta quarta-feira (29), foi inaugurada a Unidade Móvel de Informática e 

Gestão do Senac, no município de Angicos. A ação do Sistema Fecomércio RN, 

através do Senac, beneficiará cerca de 60 pessoas com cursos gratuitos. 

O evento ocorreu na Praça Francisco Lopes de Macedo (Praça do INSS) e contou com 

a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, do diretor 

regional do Senac, Fernando Virgilio, e do prefeito de Angicos, Deusdete Gomes. 

Na ocasião, Marcelo Queiroz destacou a importância da ação do Sistema Fecomércio 

no munícipio de Angicos, que tem conhecida relevância no contexto regional e 

estadual. “Estamos viabilizando ações que impactam diretamente na indução do 

desenvolvimento da cidade. Hoje, trazemos a oportunidade do acesso à capacitação e 

qualificação de reconhecida excelência ofertada por intermédio do Senac”, afirma. 

Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de Qualidade no Atendimento, 

Técnicas de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e Softwares de 

Apresentações. 

O prefeito Deusdete Gomes abordou a importância dessa parceria e sua relevância 

para o desenvolvimento econômico do município. “A carreta é altamente estruturada 

e nós ficamos felizes de acolher o Sistema Fecomércio, porque isso funciona com a 

união de todos. Espero que essa parceria entre Fecomércio e o município de Angicos 

se torne permanente, pois é importante não só para a cidade, mas para a região. Se 

inicia hoje um novo ciclo no empreendedorismo de Angicos, afinal, é disso que a 

gente precisa, que o conhecimento chegue para que tenhamos mão de obra 

qualificada”, afirma. 

Nos últimos dois anos, o Programa Senac Móvel já beneficiou mais de 780 pessoas 

em treze cidades do Rio Grande do Norte. Além de Informática e Gestão, a Instituição 

também conta com Unidades Móveis nas áreas de Moda e Beleza e Turismo e 

Hotelaria. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 29.11.17 
 

Senac RN inaugura Unidade Móvel de 

Informática e Gestão em Angicos 

Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de Qualidade no 

Atendimento, Técnicas de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e 

Excel 

Divulgação 
Evento ocorreu na Praça Francisco Lopes de Macedo (Praça do INSS) 

Redação 

Na manhã desta quarta-feira (29), foi inaugurada a Unidade Móvel de 
Informática e Gestão do Senac, no município de Angicos. A ação do Sistema 
Fecomércio RN, através do Senac, beneficiará cerca de 60 pessoas com cursos 
gratuitos. 

O evento ocorreu na Praça Francisco Lopes de Macedo (Praça do INSS) e 
contou com a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz, do diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, e do prefeito de 
Angicos, Deusdete Gomes. 

Na ocasião, Marcelo Queiroz destacou a importância da ação do Sistema 
Fecomércio no munícipio de Angicos, que tem conhecida relevância no 
contexto regional e estadual. “Estamos viabilizando ações que impactam 
diretamente na indução do desenvolvimento da cidade. Hoje, trazemos a  
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oportunidade do acesso à capacitação e qualificação de reconhecida excelência 
ofertada por intermédio do Senac”, afirma. 

Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de Qualidade no 
Atendimento, Técnicas de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e 
Softwares de Apresentações. 

O prefeito Deusdete Gomes abordou a importância dessa parceria e sua 
relevância para o desenvolvimento econômico do município. “A carreta é 
altamente estruturada e nós ficamos felizes de acolher o Sistema Fecomércio, 
porque isso funciona com a união de todos. Espero que essa parceria entre 
Fecomércio e o município de Angicos se torne permanente, pois é importante 
não só para a cidade, mas para a região. Se inicia hoje um novo ciclo no 
empreendedorismo de Angicos, afinal, é disso que a gente precisa, que o 
conhecimento chegue para que tenhamos mão de obra qualificada”, afirma. 

Nos últimos dois anos, o Programa Senac Móvel já beneficiou mais de 780 
pessoas em treze cidades do Rio Grande do Norte. Além de Informática e 
Gestão, a Instituição também conta com Unidades Móveis nas áreas de Moda 
e Beleza e Turismo e Hotelaria. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG POLÍTICA EM FOCO  DATA: 29.11.17 

Senac RN inaugura Unidade 

Móvel de Informática e 

Gestão em Angicos 

 
 

Na manhã desta quarta-feira (29), foi inaugurada a Unidade Móvel de 

Informática e Gestão do Senac, no município de Angicos. A ação do Sistema 

Fecomércio RN, através do Senac, beneficiará cerca de 60 pessoas com cursos 

gratuitos. 

  

O evento ocorreu na Praça Francisco Lopes de Macedo (Praça do INSS) e 

contou com a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 

Queiroz, do diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, e do prefeito de 

Angicos, Deusdete Gomes. 

  

Na ocasião, Marcelo Queiroz destacou a importância da ação do Sistema 

Fecomércio no munícipio de Angicos, que tem conhecida relevância no 

contexto regional e estadual. “Estamos viabilizando ações que impactam 

diretamente na indução do desenvolvimento da cidade. Hoje, trazemos a 

oportunidade do acesso à capacitação e qualificação de reconhecida excelência 

ofertada por intermédio do Senac”, afirma. 

  

Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de Qualidade no 

Atendimento, Técnicas de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e 

Softwares de Apresentações. 
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O prefeito Deusdete Gomes abordou a importância dessa parceria e sua 

relevância para o desenvolvimento econômico do município. “A carreta é 

altamente estruturada e nós ficamos felizes de acolher o Sistema Fecomércio, 

porque isso funciona com a união de todos. Espero que essa parceria entre 

Fecomércio e o município de Angicos se torne permanente, pois é importante 

não só para a cidade, mas para a região. Se inicia hoje um novo ciclo no 

empreendedorismo de Angicos, afinal, é disso que a gente precisa, que o 

conhecimento chegue para que tenhamos mão de obra qualificada”, afirma. 

  

Nos últimos dois anos, o Programa Senac Móvel já beneficiou mais de 780 

pessoas em treze cidades do Rio Grande do Norte. Além de Informática e 

Gestão, a Instituição também conta com Unidades Móveis nas áreas de Moda e 

Beleza e Turismo e Hotelaria. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 29.11.17 
 

Angicos: SENAC/RN inaugura Unidade Móvel de 
Informática e Gestão na cidade 

 
Na manhã desta quarta-feira (29), foi inaugurada a Unidade Móvel de Informática e 
Gestão do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN (SENAC/RN) no 
município de Angicos, região Central do estado. 
A ação do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(FECOMÉRCIO/RN), através do SENAC, beneficiará cerca de 60 pessoas com cursos 
gratuitos. 

 

Imagens: Assessoria/Reprodução 

O evento ocorreu na Praça Francisco Lopes de Macedo – conhecida popularmente 
como Praça do INSS – e contou com a presença do presidente do Sistema 
FECOMÉRCIO/RN, Marcelo Queiroz, do diretor regional do SENAC/RN, Fernando 
Virgilio, e do prefeito de Angicos, Deusdete Gomes. 
Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de Qualidade no Atendimento, 
Técnicas de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e Softwares de 
Apresentações. 
Nos últimos dois anos, o programa SENAC Móvel já beneficiou mais de 780 pessoas em 
13 cidades potiguares, relata informação da assessoria de imprensa da Federação. 
Além de Informática e Gestão, a Instituição também conta com Unidades Móveis nas 
áreas de Moda e Beleza e Turismo e Hotelaria. 
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VEÍCULO: BLOG THAISA GALVÃO  DATA: 29.11.17 
 

Senac RN inaugura Unidade Móvel de 

Informática e Gestão em Angicos 

O Senac inaugurou hoje a Unidade Móvel de Informática e Gestão no município de 

Angicos. A ação do Sistema Fecomércio RN beneficiará cerca de 60 pessoas com 

cursos gratuitos. 

O evento ocorreu na Praça do INSS e contou com a presença do presidente do 

Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, do diretor regional do Senac, Fernando 

Virgilio, e do prefeito de Angicos, Deusdete Gomes. 

“Estamos viabilizando ações que impactam diretamente na indução do 

desenvolvimento da cidade. Hoje, trazemos a oportunidade do acesso à capacitação e 

qualificação de reconhecida excelência ofertada por intermédio do Senac”, afirmou 

Marcelo Queiroz. 

Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de Qualidade no Atendimento, 

Técnicas de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e Softwares de 

Apresentações. 

“A carreta é altamente estruturada e nós ficamos felizes de acolher o Sistema 

Fecomércio, porque isso funciona com a união de todos. Espero que essa parceria 

entre Fecomércio e o município de Angicos se torne permanente, pois é importante 

não só para a cidade, mas para a região. Se inicia hoje um novo ciclo no 

empreendedorismo de Angicos, afinal, é disso que a gente precisa, que o 

conhecimento chegue para que tenhamos mão de obra qualificada”, afirmou o 

prefeito. 

Nos últimos dois anos, o Programa Senac Móvel já beneficiou mais de 780 pessoas 

em treze cidades do Rio Grande do Norte. Além de Informática e Gestão, a Instituição 

também conta com Unidades Móveis nas áreas de Moda e Beleza e Turismo e 

Hotelaria. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 29.11.17 

Senac RN inaugura Unidade 

Móvel de Informática e Gestão 

em Angicos 
A ação do Sistema Fecomércio RN, através do Senac, beneficiará cerca de 60 pessoas com cursos 

gratuitos 

Por Redação 

 

 

Na manhã desta quarta-feira (29), foi inaugurada a Unidade Móvel de Informática e Gestão do 

Senac, no município de Angicos. A ação do Sistema Fecomércio RN, através do Senac, 

beneficiará cerca de 60 pessoas com cursos gratuitos. 

 

 O evento ocorreu na Praça Francisco Lopes de Macedo (Praça do INSS) e contou com a presença 

do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, do diretor regional do Senac, 

Fernando Virgilio, e do prefeito de Angicos, Deusdete Gomes. 

 

Na ocasião, Marcelo Queiroz destacou a importância da ação do Sistema Fecomércio no 

munícipio de Angicos, que tem conhecida relevância no contexto regional e estadual. “Estamos 

viabilizando ações que impactam diretamente na indução do desenvolvimento da cidade. Hoje, 

trazemos a oportunidade do acesso à capacitação e qualificação de reconhecida excelência 

ofertada por intermédio do Senac”, afirma. 
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 Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de Qualidade no Atendimento, Técnicas de 

Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e Softwares de Apresentações. 

 

 O prefeito Deusdete Gomes abordou a importância dessa parceria e sua relevância para o 

desenvolvimento econômico do município. “A carreta é altamente estruturada e nós ficamos 

felizes de acolher o Sistema Fecomércio, porque isso funciona com a união de todos. Espero que 

essa parceria entre Fecomércio e o município de Angicos se torne permanente, pois é importante 

não só para a cidade, mas para a região. Se inicia hoje um novo ciclo no empreendedorismo de 

Angicos, afinal, é disso que a gente precisa, que o conhecimento chegue para que tenhamos mão 

de obra qualificada”, afirma. 

 

 Nos últimos dois anos, o Programa Senac Móvel já beneficiou mais de 780 pessoas em treze 

cidades do Rio Grande do Norte. Além de Informática e Gestão, a Instituição também conta com 

Unidades Móveis nas áreas de Moda e Beleza e Turismo e Hotelaria. 
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MARCELO QUEIROZ PRESTIGIA ANGICOS COM 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES 

 
O Presidente do sistema Fecomércio/Sesc/Senac Marcelo Queiroz, esteve 
em Angicos na manhã desta quarta-feira, 29, realizando a abertura oficial dos 
cursos gratuitos do Senac, que estão sendo ofertados a população angicana. 
 
Nas redes sociais, o presidente externou: 
 
 
“Em dois meses iremos oferecer gratuitamente 56 vagas em quatro turmas 
de cursos da área de informática, basilares para que estes angicanos 
possam levar adiante os anseios de uma promissora carreira profissional. 
Apenas nos últimos dois anos, as unidades móveis do Senac já ofereceram 
782 vagas em cursos gratuitos, nas 13 cidades potiguares pelas quais 
passaram.” 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-uw7v8pkYjso/Wh7UxcDlqPI/AAAAAAABql0/yuM_hZklcosEbUR6H3WkoHRbSS3M4-REACLcBGAs/s1600/marcelo%2Bqueiroz%2Bangicos%2Bsenac.jpg
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Inventário Turístico apresenta potencialidades 
de Jucurutu ao Polo Seridó 

 

Jucurutu foi destaque na 33ª. Reunião do Conselho do Polo de Turismo do Seridó, 

realizada nesta terça-feira (28), em Serra Negra do Norte/RN. Os alunos da UFRN 

apresentaram o resultado do Inventário de Ofertas Turísticas de Jucurutu. A reunião 

contou com participação de representantes da SETUR-RN, UFRN, Sebrae, SENAC e 

gestores de diversos municípios que compõe o Conselho. 

O inventário é o alicerce para a elaboração do Plano de Turismo do Município. O estudo 

apresentou atrativos culturais, naturais, gastronomia e eventos. O calendário de 

Jucurutu conta hoje com 12 eventos anuais. Entre os serviços, foram registrados 07 

meios de hospedagem em Jucurutu, com 120 leitos. Os restaurantes, bares e 

lanchonetes tem capacidade para atender 3545 pessoas sentadas. 

“A gente desconhece o potencial que a gente tem. Quando a gente vai para campo 

(fazer a pesquisa) percebe as riquezas da gastronomia, da cultura e do 

geoturismo. A Prefeitura quer fazer acontecer o turismo de Jucurutu”, destacou 

Marcelo Taveira, Doutor em Turismo e Professor Pesquisador da UFRN/Currais Novos, 

responsável pelo Inventário. 

Jucurutu é rico em atrativos. O inventário destacou a importância da Barragem de 

Oiticica, Casa de Pedra (Sítio Pedra do Navio), Gruta de Nossa Senhora de Lourdes 

(Boi Selado), Serra de João do Vale, Pedra Ferrada (incisos rupestres), Igreja de São 

Sebastião, dentre tantos outros. Um dos destaques são as visitas guiadas em fábricas  



 

CONTINUAÇÃO 

de laticínios, queijos e bolachas. Entre as fragilidades apontadas estão ausência de 

guias turísticos, sinalização e de centro de informações. 

“O Inventário mostra deficiências que a gente nem sabia que existia. O semiárido é 

muito rico. Esse estudo técnico nos fará avançar nas políticas públicas de 

turismo”, reforçou o prefeito Valdir Medeiros, que também anunciou a pretensão de criar 

o Conselho de Turismo do Município de Jucurutu. 

Dentro do Conselho do Polo Turístico do Seridó, Jucurutu é membro de dois grupos de 

trabalho (GT’s) que discutem ações voltadas para Qualificação Profissional, Patrimônio 

Histórico, Artesanato e Gastronomia bem como Infraestrutura e Segurança. 

Além do Prefeito Municipal, estiveram na reunião do Conselho, Ranieri Almeida, 

Secretário do Gabinete Civil e Francinilson Batista, Secretário de Esportes e Turismo. 
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