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Presidente da Fecomércio visita obras 

do Sesc Rio Branco e Senac barreira 

Roxa 
Luiz Lacerda estava acompanhado de um grupo de Conselheiros do Sesc e do Senac, além de 

diretores executivos do Sistema 

Por Redação 

 

 

O presidente em exercício da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, fez uma visita na tarde da segunda-

feira (06), às obras de dois grandes empreendimentos do Sistema que estão em fase de conclusão e 

com previsão de inauguração até o final deste ano: o Restaurante Sesc Rio Branco e o Hotel 

Escola Senac Barreira Roxa. Lacerda estava acompanhado de um grupo de Conselheiros do Sesc e 

do Senac, além de diretores executivos das três casas. 

“O nosso objetivo com estas visitas de hoje é mostrar a vocês, membros dos Conselhos do Sesc e 

do Senac, como é que estão sendo investidos os recursos dos quais prestamos contas mensalmente 

em nossas reuniões. Aqui vocês podem conferir de bem perto a qualidade do material, o 

andamento das obras”, frisou o presidente em exercício da Fecomércio RN, Luiz Lacerda. 

O Restaurante Sesc Rio Branco passa por uma grande reforma e ampliação desde o final do 

primeiro semestre de 2017. A unidade está recebendo investimentos da ordem de R$ 14 milhões, 

entre obras e equipamentos, e terá uma estrutura mais moderna e confortável para atender aos 

comerciários e público em geral. 
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A área de mais de 3 mil m2 sediará uma nova biblioteca, nova Central de Relacionamento, novo 

refeitório e um novo espaço para a realização de eventos. O novo restaurante será climatizado e 

acomodará até 400 pessoas por vez, atendendo à demanda das unidades de Natal e Grande Natal, 

tudo isso com a qualidade das refeições servidas no já reconhecido padrão Sesc. A capacidade de 

produção será de mil refeições por dia. 

Já a obra do Hotel Escola Senac Barreira Roxa está orçada em cerca de R$ 27 milhões, entre obras 

e equipamentos. A reforma do hotel e da escola contempla a modernização da estrutura e 

construção de novos espaços, como adega, bares, espaço kids, café, salão de jogos e academia de 

ginástica. Além disso, todas as 52 suítes, a área de lazer e o centro de eventos serão inteiramente 

reformados e ganharão novos equipamentos e mobiliário. 

O empreendimento atende todos os critérios e recomendações quanto à acessibilidade, 

sustentabilidade e redução do impacto sobre o meio ambiente. Haverá, por exemplo, o 

reaproveitamento da água da chuva em usos nos quais não se exige potabilidade; bem como 

acesso de portadores de deficiências aos ambientes por meio de piso podotátil e sinalização 

específica. 
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Presidente da Fecomércio visita obras do Sesc 
Rio Branco e Senac barreira Roxa 
 

 
 
O presidente em exercício da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, fez uma visita às obras de 
dois grandes empreendimentos do Sistema que estão em fase de conclusão e com 
previsão de inauguração até o final deste ano: o Restaurante Sesc Rio Branco e o Hotel 
Escola Senac Barreira Roxa. Lacerda estava acompanhado de um grupo de 
Conselheiros do Sesc e do Senac, além de diretores executivos das três casas. 
 
“O nosso objetivo com estas visitas de hoje é mostrar a vocês, membros dos Conselhos 
do Sesc e do Senac, como é que estão sendo investidos os recursos dos quais 
prestamos contas mensalmente em nossas reuniões. Aqui vocês podem conferir de bem 
perto a qualidade do material, o andamento das obras”, frisou o presidente em exercício 
da Fecomércio RN, Luiz Lacerda. 
 
O Restaurante Sesc Rio Branco passa por uma grande reforma e ampliação desde o 
final do primeiro semestre de 2017. A unidade está recebendo investimentos da ordem 
de R$ 14 milhões, entre obras e equipamentos, e terá uma estrutura mais moderna e 
confortável para atender aos comerciários e público em geral. 
 
A área de mais de 3 mil m2 sediará uma nova biblioteca, nova Central de 
Relacionamento, novo refeitório e um novo espaço para a realização de eventos. O novo 
restaurante será climatizado e acomodará até 400 pessoas por vez, atendendo à 
demanda das unidades de Natal e Grande Natal, tudo isso com a qualidade das 
refeições servidas no já reconhecido padrão Sesc. A capacidade de produção será de 
mil refeições por dia. 

 
 

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/presidente-da-fecomercio-visita-obras-do-sesc-rio-branco-e-senac-barreira-roxa/attachment/7588ffaf-12a3-4246-800f-462b5d4bca97/


 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 08.08.18 
 

Presidente em exercício da Fecomércio 

RN visita obras do Sesc Rio Branco e 

Senac barreira Roxa 

 
O presidente em exercício da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, fez uma visita 
na tarde desta segunda-feira, 6 de agosto, às obras de dois grandes 
empreendimentos do Sistema que estão em fase de conclusão e com 
previsão de inauguração até o final deste ano: o Restaurante Sesc Rio 
Branco e o Hotel Escola Senac Barreira Roxa. Lacerda estava acompanhado 
de um grupo de Conselheiros do Sesc e do Senac, além de diretores 
executivos das três casas. 

“O nosso objetivo com estas visitas de hoje é mostrar a vocês, membros dos 
Conselhos do Sesc e do Senac, como é que estão sendo investidos os 
recursos dos quais prestamos contas mensalmente em nossas reuniões. 
Aqui vocês podem conferir de bem perto a qualidade do material, o 
andamento das obras”, frisou o presidente em exercício da Fecomércio RN, 
Luiz Lacerda. 

O Restaurante Sesc Rio Branco passa por uma grande reforma e ampliação 
desde o final do primeiro semestre de 2017. A unidade está recebendo 
investimentos da ordem de R$ 14 milhões, entre obras e equipamentos, e 
terá uma estrutura mais moderna e confortável para atender aos comerciários 
e público em geral. 

A área de mais de 3 mil m2 sediará uma nova biblioteca, nova Central de 
Relacionamento, novo refeitório e um novo espaço para a realização de 
eventos. O novo restaurante será climatizado e acomodará até 400 pessoas 
por vez, atendendo à demanda das unidades de Natal e Grande Natal, tudo 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Visita-%C3%A0s-obras-do-Hotel-Escola-Senac-Barreira-Roxa2.jpg
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isso com a qualidade das refeições servidas no já reconhecido padrão Sesc. 
A capacidade de produção será de mil refeições por dia. 

Já a obra do Hotel Escola Senac Barreira Roxa está orçada em cerca de R$ 
27 milhões, entre obras e equipamentos. A reforma do hotel e da escola 
contempla a modernização da estrutura e construção de novos espaços, 
como adega, bares, espaço kids, café, salão de jogos e academia de 
ginástica. Além disso, todas as 52 suítes, a área de lazer e o centro de 
eventos serão inteiramente reformados e ganharão novos equipamentos e 
mobiliário. 

O empreendimento atende todos os critérios e recomendações quanto à 
acessibilidade, sustentabilidade e redução do impacto sobre o meio 
ambiente. Haverá, por exemplo, o reaproveitamento da água da chuva em 
usos nos quais não se exige potabilidade; bem como acesso de portadores 
de deficiências aos ambientes por meio de piso podotátil e sinalização 
específica. 
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Sesc RN abre inscrições para cursos 

gratuitos em setembro 
Serão oferecidas 200 vagas para cursos nas áreas de culinária, trabalhos manuais e corte e costura 

Por Redação 

 

 

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de setembro do Sesc RN em Natal, Mossoró, 

Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. São 200 vagas oferecidas e as inscrições podem ser 

realizadas até 23 de agosto, nas Centrais de Relacionamento das unidades Sesc onde o curso será 

ministrado. As aulas começam em 4 de setembro. 

Serão oferecidos cursos nas áreas de culinária, com oficinas de bolos, salgados finos e orientações 

sobre como montar uma lancheira saudável. Em trabalhos manuais, haverá cursos sobre decoração 

em caixa MDF, brinquedos artesanais, bordado em chapéu. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura são oferecidos os cursos de 

confecção de vestidos, oficina de turbantes e faixas, desenho para moda (iniciante), oficina de 

montagem de tapete com chita. 

Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc. O resultado da 

seleção será divulgado no dia 29/08, no site do Sesc, e as aulas começam a partir do dia 4 de 

setembro. 

Critérios de Seleção 
Podem se inscrever nos cursos gratuitos, os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo 

e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal não 

ultrapasse três salários mínimos nacionais. 
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No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com cópias): RG ou certidão de 

nascimento, CPF do candidato e do responsável legal, comprovante de residência (com emissão 

inferior a 60 dias) e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 

deficiência física ou mental. 

Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário socioeconômico. 

Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do 

responsável. 

SERVIÇO 
O quê? Inscrições para cursos gratuitos do Sesc (setembro/2018) 

Quando? 6 a 23 de agosto, 8h às 12h e das 13h às 17h (exceto nos finais de semana) 

Onde se inscrever? 
Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal – RN | (84) 3133-0360 

Sesc Zona Norte | Rua Paranduva, nº 2.873, Conjunto Santa Catarina. Natal- RN | (84) 3214-7350 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | (84) 3316-3665 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-2337 

Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo Juremal | (84) 3251-2798 

Sesc Ler Nova Cruz. Rua Severino Nunes, nº 55. Frei Damião | (84) 3281-4078.S 
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Sesc/RN: Inscrições abertas para cursos 
gratuitos de setembro em cinco cidades 
potiguares 

 

Imagem: Ilustração 

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do Serviço Social do Comércio do 
RN (Sesc/RN) – entidade do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do RN (Fecomércio/RN) – de setembro em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo 
do Potengi e Nova Cruz. 

 
São 200 vagas oferecidas e as inscrições podem ser realizadas até 23 de agosto, nas 
Centrais de Relacionamento das unidades Sesc onde o curso será ministrado. 
As aulas começam em 04 de setembro, destaca informação postada pela página virtual 
da Federação. 

 
Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc. 
O resultado da seleção será divulgado no dia 29 de agosto, no site do Sesc e as aulas 
começam a partir do dia 04 de setembro. 

 
Podem se inscrever nos cursos gratuitos, os trabalhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja 
renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais. 

 
No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com cópias): RG ou 
certidão de nascimento, CPF do candidato e do responsável legal, comprovante de 
residência (com emissão inferior a 60 dias) e de escolaridade, e ainda, caso necessário, 
documento que comprove deficiência física ou mental. 

 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. 

 
Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado 
do responsável. 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-BxrIKz-S7pY/W2reyN2KGxI/AAAAAAADhg0/wiO8VIG0AY4L0DVIhqNCSMobIQm6Yz4jACLcBGAs/s1600/projeto.jpg
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SESC RN: Inscrições abertas para cursos 

gratuitos de setembro em Nova Cruz e 

mais 4 cidades 

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de setembro do Sesc 

RN em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. São 200 

vagas oferecidas e as inscrições podem ser realizadas até 23 de agosto, nas 

Centrais de Relacionamento das unidades Sesc onde o curso será 

ministrado. As aulas começam em 4 de setembro. 

Serão oferecidos cursos nas áreas de culinária, com oficinas de bolos, 

salgados finos e orientações sobre como montar uma lancheira saudável. Em 

trabalhos manuais, haverá cursos sobre decoração em caixa MDF, 

brinquedos artesanais, bordado em chapéu. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura são oferecidos 

os cursos de confecção de vestidos, oficina de turbantes e faixas, desenho 

para moda (iniciante), oficina de montagem de tapete com chita. 

 

Os cursos integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 

do Sesc. O resultado da seleção será divulgado no dia 29/08, no site do 

Sesc, e as aulas começam a partir do dia 4 de setembro. 

Critérios de Seleção 

Podem se inscrever nos cursos gratuitos, os trabalhadores do comércio de 

bens, serviços e turismo e seus dependentes, além de estudantes de escolas 

públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos 

nacionais. 

No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais (com cópias): 

RG ou certidão de nascimento, CPF do candidato e do responsável legal, 

comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias) e de 

escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência 

física ou mental. 
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Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o 

questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja 

menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 

SERVIÇO 

O quê? Inscrições para cursos gratuitos do Sesc (setembro/2018) 

Quando? 6 a 23 de agosto, 8h às 12h e das 13h às 17h (exceto nos finais de 

semana) 

Onde se inscrever? 

Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal – RN | (84) 3133-

0360 

Sesc Zona Norte | Rua Paranduva, nº 2.873, Conjunto Santa Catarina. Natal- 

RN | (84) 3214-7350 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, s/nº, Nova Betânia | (84) 3316-

3665 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem | (84) 3421-2337 

Sesc Ler São Paulo do Potengi. Rua Ouro Branco, nº 297. Novo Juremal | 

(84) 3251-2798 

Sesc Ler Nova Cruz. Rua Severino Nunes, nº 55. Frei Damião | (84) 3281-

4078 
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Senac é a primeira Microsoft School do RN 

O Senac RN é a primeira escola do Rio Grande do Norte a receber o título de 

Microsoft School (Escola Microsoft). Trata-se de um reconhecimento internacional 

concedido às instituições que focam na liderança e no aprendizado colaborativo, 

trabalhando em como transformar a educação e integrar a tecnologia em suas salas de 

aula. No Brasil, apenas 29 entidades possuem essa certificação. 

  

O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que isso ocorre com a 

criação de novos ambientes de aprendizagem e utilização de ferramentas e recursos 

tecnológicos com objetivo de melhorar o ensino e a aprendizagem em sala de aula. 

 

“O Senac vem transformando seus ambientes pedagógicos, a fim de utilizar a 

tecnologia como facilitador da aprendizagem, aproveitando as ferramentas do Office 

365 para melhor preparar os estudantes a obterem sucesso no mercado trabalho. Isso 

ocorre a partir de experiências que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, 

como colaboração, pensamento crítico e resolução de problemas”, afirmou. 

   

A partir do título, a Instituição passa a ter acesso à diversas ferramentas e recursos de 

apoio ao desenvolvimento de iniciativas em sala de aula. Uma delas é uma 

Comunidade Global de Educadores Inovadores da Microsoft, juntando-se a mais de 2 

mil escolas de todo o mundo. Acesso antecipado às atualizações sobre os produtos, 

ofertas e oportunidades Microsoft e participação em Conferências Globais são outros 

diferenciais. 
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Além disso, um outro ponto importante é a possibilidade de participação de todos os 

colaboradores do Senac RN no programa de certificação Educadores Inovadores 

Microsoft (MIE), que reconhece e apoia educadores inovadores em sala de aula. 

Atualmente, a entidade conta com 35 colaboradores participando de forma ativa desta 

iniciativa. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 08.08.18 

Senac é a primeira Microsoft School do 

RN 
No Brasil, apenas 29 entidades possuem essa certificação. 

Por Redação 

 

 

O Senac RN é a primeira escola do Rio Grande do Norte a receber o título de Microsoft School 

(Escola Microsoft). Trata-se de um reconhecimento internacional concedido às instituições que 

focam na liderança e no aprendizado colaborativo, trabalhando em como transformar a educação e 

integrar a tecnologia em suas salas de aula. No Brasil, apenas 29 entidades possuem essa 

certificação. 

O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que isso ocorre com a criação de novos 

ambientes de aprendizagem e utilização de ferramentas e recursos tecnológicos com objetivo de 

melhorar o ensino e a aprendizagem em sala de aula. 

“O Senac vem transformando seus ambientes pedagógicos, a fim de utilizar a tecnologia como 

facilitador da aprendizagem, aproveitando as ferramentas do Office 365 para melhor preparar os 

estudantes a obterem sucesso no mercado trabalho. Isso ocorre a partir de experiências que 

possibilitam o desenvolvimento de habilidades, como colaboração, pensamento crítico e resolução 

de problemas”, afirmou. 

A partir do título, a Instituição passa a ter acesso à diversas ferramentas e recursos de apoio ao 

desenvolvimento de iniciativas em sala de aula. Uma delas é uma Comunidade Global de 

Educadores Inovadores da Microsoft, juntando-se a mais de 2 mil escolas de todo o mundo.  
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Acesso antecipado às atualizações sobre os produtos, ofertas e oportunidades Microsoft e 

participação em Conferências Globais são outros diferenciais. 

Além disso, um outro ponto importante é a possibilidade de participação de todos os 

colaboradores do Senac RN no programa de certificação Educadores Inovadores Microsoft (MIE), 

que reconhece e apoia educadores inovadores em sala de aula. Atualmente, a entidade conta com 

35 colaboradores participando de forma ativa desta iniciativa. 
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Senac é a primeira Microsoft School do 

RN 

 
O SENAC É A PRIMEIRA ESCOLA NO RN A RECEBER O RECONHECIMENTO 

INTERNACIONAL 

O Senac RN é a primeira escola do Rio Grande do Norte a receber o título de 

Microsoft School (Escola Microsoft). Trata-se de um reconhecimento internacional 

concedido às instituições que focam na liderança e no aprendizado colaborativo, 

trabalhando em como transformar a educação e integrar a tecnologia em suas salas de 

aula. No Brasil, apenas 29 entidades possuem essa certificação. 

O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que isso ocorre com a 

criação de novos ambientes de aprendizagem e utilização de ferramentas e recursos 

tecnológicos com objetivo de melhorar o ensino e a aprendizagem em sala de aula. 

“O Senac vem transformando seus ambientes pedagógicos, a fim de utilizar a 

tecnologia como facilitador da aprendizagem, aproveitando as ferramentas do Office 

365 para melhor preparar os estudantes a obterem sucesso no mercado trabalho. Isso 

ocorre a partir de experiências que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, 

como colaboração, pensamento crítico e resolução de problemas”, afirmou. 
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A partir do título, a Instituição passa a ter acesso à diversas ferramentas e recursos de 

apoio ao desenvolvimento de iniciativas em sala de aula. Uma delas é uma 

Comunidade Global de Educadores Inovadores da Microsoft, juntando-se a mais de 2 

mil escolas de todo o mundo. Acesso antecipado às atualizações sobre os produtos, 

ofertas e oportunidades Microsoft e participação em Conferências Globais são outros 

diferenciais. 

Além disso, um outro ponto importante é a possibilidade de participação de todos os 

colaboradores do Senac RN no programa de certificação Educadores Inovadores 

Microsoft (MIE), que reconhece e apoia educadores inovadores em sala de aula. 

Atualmente, a entidade conta com 35 colaboradores participando de forma ativa desta 

iniciativa. 
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Notícias da Tarde 

Senac é a primeira Microsoft School do RN 

https://bit.ly/2vOrC16 
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SENAC RECEBE 
RECONHECIMENTO 
INTERNACIONAL 

 

O Senac RN é a primeira escola do Rio Grande do Norte a receber o título de 
Microsoft School (Escola Microsoft). Trata-se de um reconhecimento 
internacional concedido às instituições que focam na liderança e no 
aprendizado colaborativo, trabalhando em como transformar a educação e 
integrar a tecnologia em suas salas de aula. No Brasil, apenas 29 entidades 
possuem essa certificação. 

O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que isso ocorre 
com a criação de novos ambientes de aprendizagem e utilização de 
ferramentas e recursos tecnológicos com objetivo de melhorar o ensino e a 
aprendizagem em sala de aula. 
A partir do título, a Instituição passa a ter acesso à diversas ferramentas e 
recursos de apoio ao desenvolvimento de iniciativas em sala de aula. Uma 
delas é uma Comunidade Global de Educadores Inovadores da Microsoft, 
juntando-se a mais de 2 mil escolas de todo o mundo. Acesso antecipado às 
atualizações sobre os produtos, ofertas e oportunidades Microsoft e 
participação em Conferências Globais são outros diferenciais. 
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Senac é a primeira Microsoft School do RN 

O Senac RN é a primeira escola 
do Rio Grande do Norte a receber o título de Microsoft School (Escola 
Microsoft). Trata-se de um reconhecimento internacional concedido às 
instituições que focam na liderança e no aprendizado colaborativo, 
trabalhando em como transformar a educação e integrar a tecnologia em 
suas salas de aula. No Brasil, apenas 29 entidades possuem essa 
certificação. 
 
O diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, explica que isso ocorre 
com a criação de novos ambientes de aprendizagem e utilização de 
ferramentas e recursos tecnológicos com objetivo de melhorar o ensino e a 
aprendizagem em sala de aula.  
 
“O Senac vem transformando seus ambientes pedagógicos, a fim de utilizar a 
tecnologia como facilitador da aprendizagem, aproveitando as ferramentas do 
Office 365 para melhor preparar os estudantes a obterem sucesso no 
mercado trabalho. Isso ocorre a partir de experiências que possibilitam o 
desenvolvimento de habilidades, como colaboração, pensamento crítico e 
resolução de problemas”, afirmou. 
 
A partir do título, a Instituição passa a ter acesso à diversas ferramentas e 
recursos de apoio ao desenvolvimento de iniciativas em sala de aula. Uma 
delas é uma Comunidade Global de Educadores Inovadores da Microsoft, 
juntando-se a mais de 2 mil escolas de todo o mundo. Acesso antecipado às 
atualizações sobre os produtos, ofertas e oportunidades Microsoft e 
participação em Conferências Globais são outros diferenciais. 
 
Além disso, um outro ponto importante é a possibilidade de participação de 
todos os colaboradores do Senac RN no programa de certificação 
Educadores Inovadores Microsoft (MIE), que reconhece e apoia educadores 
inovadores em sala de aula. Atualmente, a entidade conta com 35 
colaboradores participando de forma ativa desta iniciativa. 
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GUSTAVO SOARES ENTREGARÁ CÓPIA DE 
PESQUISA SOBRE O SÃO JOÃO A ÓRGÃOS 
DE CONTROLE 

 

O levantamento estatístico realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Comércio – IPCD, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande 

do Norte – Fecomércio/RN, com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista do Assú – 

Sindivarejo, por solicitação do prefeito Gustavo Soares, que comprovou que o São João 

2018, em junho, possibilitou um aquecimento de mais de R$ 25 milhões na economia do 

município, chegará aos órgãos de controle da coisa pública, dentre os quais o Ministério 

Público e o Tribunal de Contas. Intenção neste sentido foi manifestada pelo chefe do 

Executivo municipal. Acesse o estudo em https://assu.rn.gov.br/relatorio-pesquisa-sao-

joao-de-assu/. 

“A pesquisa veio comprovar com fidelidade e de forma científica o peso e relevância do 

São João para nossa economia e de toda a região, o que por si só é suficiente para 

justificar o investimento público feito para sua realização. Por isso, vejo como 

indispensável que o conteúdo deste estudo possa ser conhecido pelas instituições que têm 

a responsabilidade de fiscalizar o dinheiro público”, explicou Gustavo Soares. Os dados  

http://programaregistrando.com.br/gustavo-soares-entregara-copia-de-pesquisa-sobre-o-sao-joao-a-orgaos-de-controle/
http://programaregistrando.com.br/gustavo-soares-entregara-copia-de-pesquisa-sobre-o-sao-joao-a-orgaos-de-controle/
http://programaregistrando.com.br/gustavo-soares-entregara-copia-de-pesquisa-sobre-o-sao-joao-a-orgaos-de-controle/
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oficiais foram expostos em evento ocorrido dia 19 de julho no Cine Teatro Pedro Amorim. 

A apresentação foi feita pelo presidente do Sindivarejo-Assú, Francisco de Assis Barbosa, e 

pelo diretor executivo da Fecomércio/RN, Jaime Mariz. 

A enquete aplicou 500 questionários entre participantes da festa do padroeiro, pessoas da 

própria cidade do Assú e também de outros municípios potiguares e de outros estados, 

entre 21 e 24 de junho. O estudo constatou que 97,2% dos que participaram do São João 

2018 pretendem retornar em 2019. Outros 98,9% dos entrevistados recomendarão o 

evento para familiares e amigos. A nota média dada ao São João 2018 foi de 8,64%. A 

soma financeira movimentada durante a festa ultrapassou a cifra dos R$ 25 milhões. O 

público turista/visitante foi responsável por um aporte gasto no São João de mais de R$ 14 

milhões enquanto que a população residente injetou na realização mais de R$ 10 milhões. 

Imagem: Marcos Costa 

Prefeitura Municipal do Assú 

Secretaria de Comunicação e Ouvidoria 
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