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VEÍCULO: NOVO NOTÍCIAS  DATA: 03.08.18 

Potiguares gastarão cerca de R$100 com 

presentes para Dia dos Pais 

Em Natal, o gasto médio será de R$ 105,17, valor 3,1% maior do que no ano 
passado. Em Mossoró, alta será de 2,2%, e gasto médio atinge R$102,49 

O Dia dos Pais marca a abertura do calendário de datas comemorativas que 
movimentam o comércio brasileiro no segundo semestre. O segundo domingo de 
agosto (que este ano será no dia 12), estimula vários segmentos do comércio na 
esteira da busca de presentes para pais, avós, maridos, sogros ou alguém que assuma 
o papel da figura paterna. 

Como forma de levantar dados que possam subsidiar os comerciantes de Natal e de 
Mossoró, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio RN 
(IPDC/Fecomércio RN) foi às ruas no período de 10 a 14 de julho (Natal) 16 a 18 de 
julho (Mossoró) para saber o que os consumidores procuram, quanto pretendem 
gastar e fatores que podem garantir a venda. 

Na capital, foram entrevistadas 652 pessoas das quatro zonas administrativas do 
município, e delas 57,5% têm a intenção de presentear, o que representa um aumento 
de 2,2 pontos percentuais (p.p) em relação à pesquisa realizada no ano pas sado 
(55,3%). Neste caso, os natalenses irão desembolsar uma média de R$ 105,17 para 
comprar o presente para o Dia dos Pais, acréscimo de 3,1% em comparação a 2017 
(R$ 101,96). A maioria (79,3%) irá comprar apenas um presente. 

Entre os 42,3% de consumidores que não irão presentear na data, 52,8% afirmaram 
que não têm a quem presentear; 22,4% declararam que estão sem dinheiro; 5,5% não 
têm o costume de dar presentes na data; 5,1% disseram que o pai mora distante; e 
outros 5,1% estão desempregados. 

Os produtos mais procurados pelos consumidores serão: Artigos de Vestuário 
(54,2%); Perfumaria e Cosméticos (16,9%); Calçados e Acessórios (13%); Eletrônicos 
e Celulares (5,6%); e Relógios e Joias (1,3%). Os que serão mais presenteados, 
segundo o levantamento do IPDC da Fecomércio RN, serão os pais, com 80,3% das 
respostas, seguido dos esposos (19,7%); sogros (4,6%); mães (3,3%); avôs (2,3%). 

Para comprar o presente, o local mais procurado serão os shoppings centers, com 
48,2% das intenções. As lojas do comércio de rua aparecem com 39% da preferência. 
Os empresários devem investir em promoções e descontos para garantir a compra, já 
que estes foram os itens lembrados por 39,1% e 32,1% dos entrevistados, 
respectivamente. O atendimento oferecido (24,2%); a facilidade na forma de  

https://maps.google.com/?q=2017+(R$+101&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=2017+(R$+101&entry=gmail&source=g
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pagamento (6,4%); o sorteio de prêmios (4,8%); e a distribuição de brindes (4,4%) 
também foram itens citados pelos entrevistados. 

A pesquisa do IPDC demostra que, presenteando ou não, 35,2% dos consumidores 
irão celebrar o Dia dos Pais deste ano. Outros 62,7% disseram que não pretendem 
fazer nenhuma comemoração especial durante a data. Dentre os consumidores que 
pretendem celebrar a data este ano, 22,2% informaram que irão comemorar na casa 
de familiares; outros 11,3% vão a restaurantes; e apenas 1,2% viajarão para algum 
lugar especial (1,2%). 

Mossoró 

De acordo com a pesquisa de intenções de compras par a o Dia dos Pais 2018 de 
Mossoró, onde foram entrevistadas 500 pessoas, a parcela dos que pretendem 
comprar presentes este ano é de 54,3%, índice 1,4 ponto percentual superior ao de 
2017, quando a intenção de compras era de 52,9%. Entre os 45,7% que responderam 
que não irão presentear, os principais motivos alegados foram: não ter quem 
presentear (53,1%); e falta de dinheiro (22,8%). 

Conforme os dados da pesquisa, o valor médio do presente que os mossoroenses irão 
comprar para este ano será de R$ 102,49, um aumento de 2,2% se comparado ao 
valor do ano passado, que foi de R$ 100,28. Serão contemplados não só os pais 
(82,7%), como também os esposos (14,8%); os avôs (5,2%); os sogros (5,2%); as mães 
(4,4%); os tios/padrinhos (1,5%); os irmãos (1,1%); entre outros. 

Entre as opções de presente, os produtos de vestuário (57,9%) terão preferência. Em 
seguida aparecem os Perfumes e Cosméticos (14,8%); Calçados, Carteiras e Cintos 
(11,1%); Eletrônicos e Celulares (3,7%); Relógios e Joias (2,6%). 

Na hora de comprar os presentes do Dia dos Pais, a maioria dos consumidores de 
Mossoró devem escolher o comércio de rua (63,1%); seguidos dos shoppings centers 
(26,9%); e internet (4,8%). A escolha do local vai depender de alguns fatores como: 
preço (33,2%); diversidade dos produtos oferecidos (32,5%); e 
proximidade/localização do estabelecimento (22,5%). Em Mossoró, 77,5% dos 
entrevistados pretendem fazer pesquisa de preço antes de efetivar a compra. Na 
opinião dos consumidores, as promoções (43,6%); o atendimento (30,4%); e os 
descontos (23,4%) seguem sendo os principais atrativos. 

Ainda segundo o levantamento, 66,4% das pessoas disseram que não farão nenhuma 
comemoração especial com o pai. Dos 32,1% dos consumidores que pretendem 
comemorar de alguma forma, 19,3% devem almoçar ou jantar na casa de familiares; e 
10% devem comemorar em restaurantes. 
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Percepção econômica dos natalenses e mossoroenses 

O IPDC também questionou aos entrevistados, tanto em Natal quanto em Mossoró, 
como eles se posicionam para o consumo no atual momento da economia. Em Natal, 
22,9% dos consumidores avaliaram como um momento ótimo ou bom; 49,4% 
afirmaram que o momento é apenas regular; enquanto 27,6% disseram que a 
situação é ruim ou péssima. Na mesma pesquisa realizada no ano passado, 23,2% 
consideravam o momento ótimo ou bom para compra de produtos; 48,2% regular e 
28,5% ruim ou péssimo. 

Sobre a situação financeira das famílias, 33% dos entrevistados consideram que estão 
em pior situação do que a do mesmo período do ano passado; 37,4% declararam estar 
em situação igual; e 29,6% acreditam que suas famílias melhoraram financeiramente 
em relação ao ano passado. Dados da pesquisa de 2017 mostravam que 37% estavam 
em pior situação financeira; 36,1% igual e 27% melhor. 

Já na capital do Oeste, 18,2% das pessoas acham que o momento é ótimo ou bom 
para a compra de itens; 47,3% consideram o momento regular; e 34,5% dos 
consumidores entrevistados classificam como ruim ou péssimo. Na pesquisa do ano 
passado, 16,2% consideravam o cenário para compra de produtos ótimo ou bom; 
46,3% achavam que era regular; e 37,6% avaliavam como ruim ou péssimo. 

Em relação à situação financeira das famílias, 36,5% dos consumidores mossoroenses 
entrevistados declararam estar em situação pior do que a do mesmo período em 
2017; 34,5% afirmaram que estão em situação igual; e 29,1% acreditam estar em 
situação melhor. Na pesquisa realizada em 2017, 40,2% analisavam como pior a 
situação financeira das famílias em relação ao ano anterior; 34,3% ponderavam como 
igual; e 25,5% diziam estar em melhor situação. 

*Com informações da Fecomércio RN 
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VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 04.08.18 
 

Sesc lança dois editais na área de cultura 
 

 
Em agosto, o Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio 
(Sesc RN), lança dois editais culturais: intervenção artística no muro do Sesc 
Cidade Alta e Galeria Sesc 2019. 
 
As propostas deverão ser encaminhadas de 1º de agosto a 7 de setembro 
para o e-mail cultura@rn.sesc.com.br ou entregues presencialmente no Sesc 
Cidade Alta. Serão selecionadas quatro propostas para a intervenção 
artística no muro, cujo tema será em homenagem a Newton Navarro.  
 
Cada proposta selecionada receberá uma premiação de R$ 2.000 brutos, 
além da visibilidade durante cerca de um ano no coração do Centro Histórico 
da capital potiguar. O resultado será divulgado dia 28/09/2018, e a 
intervenção está prevista para acontecer em novembro de 2018. 
 
Esta é a 3ª intervenção artística realizada no muro do Sesc Cidade Alta, que 
também abrange parte do muro do Senac RN. A primeira foi em 2016, 
quando foram escolhidos quatro artistas para grafitar o espaço, voltado para 
a Avenida Câmara Cascudo. 
 
O outro edital que será lançado em agosto refere-se à seleção para compor o 
calendário 2019 da Galeria Sesc, localizada na mesma unidade. Os 
interessados podem inscrever seus trabalhos nos mesmos formatos 
(presencial e via e-mail) entre 01 de agosto a 07 de setembro. Cada um dos 
04 artistas escolhidos receberá R$ 2.500,00 brutos para expor suas obras 
com temáticas livres, envolvendo técnicas como desenho, colagem, 
fotografia, gravura, pintura, escultura, cerâmica, objeto, instalação e mídias 
contemporâneas. O resultado será divulgado dia 28/09/2018, e as exposições 
acontecerão entre março e dezembro de 2019. 

https://3.bp.blogspot.com/-NKx-zkxIBws/W2WfNWeI_JI/AAAAAAAB_io/1PmkEJipjNU5w5KLOumTfxQolDwpwUiSQCLcBGAs/s1600/e561d7df7226f47df27653e70958c219-484x363.jpg
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Para se candidatar, o (a) artista precisa residir no estado. Confira o edital 
aqui 
 
Galeria Sesc 
 
Localizada no Sesc Cidade Alta, a Galeria Sesc é o único espaço cultural de 
Natal que conta com mediadores em arte visuais durante o período das 
exposições. Os profissionais contextualizam o expectador sobre a exposição, 
o profissional e desenvolve ações de arte-educação com o público, incluindo 
grupos escolares. 
 
Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a 
produção das exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, 
totalizando mais de R$ 100 mil investidos. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc lança em agosto dois editais na área de cultura 
 
Quando? Intervenção artística no muro e Galeria Sesc 2019 
 
Inscrições: 1º de agosto a 7 de setembro de 2018 com temática inspirada na 
Obra de Newton Navarro dramaturgo, poeta, desenhista e pintor norte-rio-
grandense. 
 
Como se inscrever? Entregar proposta presencialmente no Sesc Cidade Alta 
(Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal/RN) das 8h às 12h e das 13h às 
17h ou enviar para e-mail cultura@rn.sesc.com.br 
 
 
Fecomércio RN 
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Sesc lança dois editais na área de 

cultura 
Serão selecionadas quatro propostas para a intervenção artística no muro, cujo tema será em 

homenagem a Newton Navarro. 

Por Redação 

 

 

Em agosto, o Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), lança dois 

editais culturais: intervenção artística no muro do Sesc Cidade Alta e Galeria Sesc 2019. 

As propostas deverão ser encaminhadas de 1º de agosto a 7 de setembro para o e-mail 

cultura@rn.sesc.com.br ou entregues presencialmente no Sesc Cidade Alta. Serão selecionadas 

quatro propostas para a intervenção artística no muro, cujo tema será em homenagem a Newton 

Navarro. 

Cada proposta selecionada receberá uma premiação de R$ 2.000 brutos, além da visibilidade 

durante cerca de um ano no coração do Centro Histórico da capital potiguar. O resultado será 

divulgado dia 28/09/2018, e a intervenção está prevista para acontecer em novembro de 2018. 

Esta é a 3ª intervenção artística realizada no muro do Sesc Cidade Alta, que também abrange parte 

do muro do Senac RN. A primeira foi em 2016, quando foram escolhidos quatro artistas para 

grafitar o espaço, voltado para a Avenida Câmara Cascudo. 

O outro edital que será lançado em agosto refere-se à seleção para compor o calendário 2019 da 

Galeria Sesc, localizada na mesma unidade. Os interessados podem inscrever seus trabalhos nos  
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mesmos formatos (presencial e via e-mail) entre 01 de agosto a 07 de setembro. Cada um dos 04 

artistas escolhidos receberá R$ 2.500,00 brutos para expor suas obras com temáticas livres, 

envolvendo técnicas como desenho, colagem, fotografia, gravura, pintura, escultura, cerâmica, 

objeto, instalação e mídias contemporâneas. O resultado será divulgado dia 28/09/2018, e as 

exposições acontecerão entre março e dezembro de 2019. 

Para se candidatar, o (a) artista precisa residir no estado. Confira o edital aqui 

 

Galeria Sesc 
Localizada no Sesc Cidade Alta, a Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal que conta com 

mediadores em arte visuais durante o período das exposições. Os profissionais contextualizam o 

expectador sobre a exposição, o profissional e desenvolve ações de arte-educação com o público, 

incluindo grupos escolares. 

Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a produção das 

exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, totalizando mais de R$ 100 mil 

investidos. 

Serviço: 
O quê? Sesc lança em agosto dois editais na área de cultura 

Quando? Intervenção artística no muro e Galeria Sesc 2019 

Inscrições: 1º de agosto a 7 de setembro de 2018 com temática inspirada na Obra de Newton 

Navarro dramaturgo, poeta, desenhista e pintor norte-rio-grandense. 

Como se inscrever? Entregar proposta presencialmente no Sesc Cidade Alta (Rua Cel. Bezerra, 

33, Cidade Alta, Natal/RN) das 8h às 12h e das 13h às 17h ou enviar para e-mail 

cultura@rn.sesc.com.br 

 
 

http://www.sescrn.com.br/cultura/editais#!


 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 03.08.18 
 

Fecomércio/RN: Sesc lança dois editais na 
área de cultura 

 

Imagem: Reprodução 

Em agosto, o Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do RN (Fecomércio/RN), por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc) - 
foto -, lança dois editais culturais: intervenção artística no muro do Sesc 
Cidade Alta e Galeria Sesc 2019. 
As propostas deverão ser encaminhadas de 1º de agosto a 07 de setembro 
para o e-mailcultura@rn.sesc.com.br ou entregues presencialmente no Sesc 
Cidade Alta. 
 
Serão selecionadas quatro propostas para a intervenção artística no muro, 
cujo tema será em homenagem a Newton Navarro. 
 
Cada proposta selecionada receberá uma premiação de R$ 2.000,00 brutos, 
além da visibilidade durante cerca de um ano no coração do Centro Histórico 
da capital potiguar. 
O resultado será divulgado dia 28 de setembro, e a intervenção está prevista 
para acontecer em novembro vindouro, esclarece informação do portal virtual 
da Fecomércio/RN. 
 
Esta é a terceira intervenção artística realizada no muro do Sesc Cidade Alta, 
em Natal, que também abrange parte do muro do Senac/RN, também na 
capital do estado. 
 
A primeira foi em 2016, quando foram escolhidos quatro artistas para grafitar 
o espaço, voltado para a Avenida Câmara Cascudo. 

https://2.bp.blogspot.com/-MGcbzKqavo4/W2TKfagIiqI/AAAAAAADhD8/LFRGEpNTamQQw7dS6s6k8M0tPTTP-vdyACLcBGAs/s1600/projeto.jpg
mailto:cultura@rn.sesc.com.br
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O outro edital que será lançado em agosto refere-se à seleção para compor o 
calendário 2019 da Galeria Sesc, localizada na mesma unidade. 
 
Os interessados podem inscrever seus trabalhos nos mesmos formatos 
(presencial e via e-mail) entre 1º de agosto a 07 de setembro. 
 
Cada um dos 04 artistas escolhidos receberá R$ 2.500,00 brutos para expor 
suas obras com temáticas livres, envolvendo técnicas como desenho, 
colagem, fotografia, gravura, pintura, escultura, cerâmica, objeto, instalação e 
mídias contemporâneas. 
 
O resultado será divulgado dia 28 de setembro, e as exposições acontecerão 
entre março e dezembro de 2019. 
 
Para se candidatar, o artista precisa residir no estado. 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 03.08.18 
 

Saúde Mulher estaciona em Santa Cruz 
 

 

 
As mulheres de Santa Cruz, cidade distante 122 km de Natal, terão acesso a exames 
gratuitos. A unidade móvel Sesc Saúde Mulher estaciona no município para oferecer 
mamografias, preventivos e orientações, com solenidade de instalação marcada para dia 
15/8, às 19h. O projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 
RN), instituição do Sistema Fecomércio, permanecerá até dia 28/9. 
 
A meta do projeto é realizar 1.920 exames, sendo 960 mamografias e 960 preventivos 
(também conhecidos como Papanicolau), além de 1.050 orientações sobre saúde 
feminina. Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice 
compõem a equipe que assistirá às mulheres. A estrutura é equipada com consultório 
ginecológico, sala de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento 
e área externa para orientações sobre saúde. 
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VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 05.08.18 
 

FESTA SOU SALESIANO TERÁ MAIS UMA EDIÇÃO 

NO DIA 11 

 
 
 

http://hilnethcorreia.com.br/2018/08/05/festa-sou-salesiano-tera-mais-uma-edicao-no-dia-11/
http://hilnethcorreia.com.br/2018/08/05/festa-sou-salesiano-tera-mais-uma-edicao-no-dia-11/
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A edição 2018 do “Sou Salesiano” está marcada para o dia 11 de agosto, a 
partir das 14h30, no Colégio Salesiano São José, na Ribeira. 

As atrações que vão agitar todo mundo vão do forró à música eletrônica: os 

sucessos do forró das antigas com a banda Cavalo de Pau; o sertanejo de 

Gisele Alves; o pagode do grupo Mesa 12; os grandes sambas do Ribeira 

Boêmia e as batidas eletrônicas do “Dj PL. 

Os ingressos custam R$ 70 e podem ser adquiridos nas Cantina’s dos 

colégios Salesiano Dom Bosco, em Nova Parnamirim, e no São José, na 

Ribeira, ou com os comissários do evento. 

Informações e vendas: 

Rodrigo Alegria – (84) 99918-0048 

Cláudio Porpino – (84) 99984-4040 

 

http://hilnethcorreia.com.br/2018/08/05/festa-sou-salesiano-tera-mais-uma-edicao-no-dia-11/
http://hilnethcorreia.com.br/2018/08/05/festa-sou-salesiano-tera-mais-uma-edicao-no-dia-11/


 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 04.08.18 
 

Sincofarn: Entidade sindical promoverá 
AGE dia 09 na capital do estado 

 

Imagem: Ilustração 

 

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos 
do Estado do RN (Sincofarn), Luzia Diva Cunha Dutra, convoca todos os 
sócios da entidade em situação regular para Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE) a ser realizada na próxima quinta-feira (09), na sede da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN), na capital do 
estado. 
 
A AGE começará às 14h em primeira convocação ou em segunda 
convocação às 14h30, no mesmo dia e local, para deliberar sobre a seguinte 
pauta: Convenção Coletiva de Trabalho dos Farmacêuticos; Convenção 
Coletiva de Trabalho dos Empregados em Farmácias e Drogarias; 
Convenção Coletiva de Trabalho dos Motoqueiros; e, outros assuntos de 
interesse da categoria. 
 
O Edital de Convocação da referida AGE teve publicidade nesta sexta-feira 
(03) por meio do Diário Oficial do Estado. 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-RQnnyWzUmjs/W2WZmX8XpXI/AAAAAAADhIY/WLEmiSnIaGsCfnIalsfs1ikosflm2W38ACLcBGAs/s1600/projeto.png


 

VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 03.08.18 

Poesia e Rap com Fabio Brazza 
na abertura da 8ª FLIQ 

Foto: Jean Lopes 
O músico e poeta Fabio Brazza é a grande atração da abertura da  8ª  Feira 
de Livros e Quadrinhos de Natal, que vai acontecer na Arena das Dunas, no 
período de 31 de agosto a 04 de setembro. A apresentação dele está 
marcada para às 19h da sexta-feira, 31. Na ocasião, Brazza vai lançar seu 
primeiro livro de poesia “Pensamento Inverso“. Quem também vai participar 
da FLiQ é a jornalista paulista Flávia Gasi. Ela tem mais de 15 anos de 
experiência em comunicação do mercado gamer e de cultura pop, sendo a 
fundadora do grupo de estudos chamando JOI- Jogos Imaginários. 
 
A Feira de Livros e Quadrinhos vai contar também com a participação do 
Cuscuz HQ. No sábado, dia 01 de setembro, às 19h, haverá uma 
apresentação do poeta Antônio Francisco com crianças cordelistas. No 
domingo, a FLiQ terá um concurso de Cosplay. Muitos escritores e 
quadrinistas do RN participarão do evento, como  Glácia Marillac, Milena 
Azevedo, Manoel Cavalcante, Paulo Delage, Gabriel Andrade Júnior, Renata 
Nolasco, Wendell Cavalcanti, Wanderline Freitas, Dorinha Timóteo, entre 
outros. 
 
Durante cinco dias,  serão desenvolvidas mais de 100 horas de atividades 
culturais gratuitas. São palestras, debates, cordel, oficinas, lançamentos de  
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livros, quadrinhos,  games, robótica, sessões de autógrafos e apresentações 
artísticas.  As atividades são realizadas durante todo o dia, envolvendo um 
público diverso e dinâmico. 
 
A FLiQ se consolida como um dos principais eventos de Quadrinhos do 
Nordeste, atingindo, ao longo de sua realização, uma marca de mais de 30 
mil visitantes por edição,  entre escolas públicas e privadas, universidades e 
a sociedade civil. 
 
A 8ª Feira de Livros e Quadrinhos de Natal tem a patrocínio da Arena das 
Dunas, Prefeitura de Natal, através da Lei Djalma Maranhão, Banco do 
Nordeste-Governo Federal, Sistema Fecomércio-Senac, e apoio do Governo 
do Estado, Secretaria de Educação do RN,  Universidade Potiguar e Café 
Santa Clara. 
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