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VEÍCULO: DE FATO ONLINE  DATA: 09.10.18 

Valor médio de gasto com presentes no Dia das Crianças será de R$ 115, 

aponta pesquisa 
Crédito da foto: Marcos 

Garcia/Arquivo

62,2% dos consumidores irão presentear as crianças com brinquedos 

O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio Rio Grande do 

Norte (IPDC/Fecomércio RN), foi às ruas para mensurar o quanto será gasto em Mossoró 

para o Dia das Crianças. 

De acordo com a pesquisa, o valor médio de gasto com presentes será de R$ 115,22, 

maior, nominalmente, se comparado ao ano passado, que foi de R$ 109,32 (aumento de 
5,4% na comparação). 

No levantamento, 62,2% dos consumidores irão presentear as crianças com brinquedos 

(56,6%), roupas (33,8%), calçados (9%), aparelhos/jogos eletrônicos (4,2%). Outros 6,1% 

ainda estão indecisos quanto aos itens que irão comprar, porém a maioria dos 
entrevistados (44,7%) pretendem comprar um item. 

Analisando por faixa verificou-se que 39,1%, estão dispostas a gastar entre R$ 51,00 e R$ 

100,00; 31,4% devem gastar R$ 101,00 e R$ 200,00; 15,1% desembolsarão até R$ 50,00, 

e 11,6% relataram que o presente poderá custar mais de R$ 200,00. 

Ainda segundo a entidade, fatores como desejo da criança com 43,1% das intenções, o 

preço com 37,9%, e a qualidade do produto com 12,9%, seguida da política de descontos 
com 11,6% influenciarão na definição do presente. 

Para garantir o consumidor, o empresário deve caprichar nas promoções (45,4%), bom 

atendimento (37,8%), descontos na hora da compra (19,4%). Além disso, o levantamento  
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constatou que oito em cada dez (79,8%) dos consumidores planejam realizar pesquisa de 

preço antes de efetivar as compras relacionadas a data. Sobre as comemorações, 65,4% 
dos mossoroenses não planejam celebrar a data com realização de passeio. 

Em Mossoró, a coleta dos dados ocorreu entre os dias 11 e 13 de setembro de 2018. Este 

intervalo foi escolhido para que houvesse tempo suficiente para a tabulação e análise dos 

dados, e para a divulgação dos mesmos com alguma antecedência em relação ao Dia das 

Crianças. Foram entrevistadas 500 pessoas, distribuídas proporcionalmente por toda 

região urbana do município. Os resultados desta pesquisa estão sujeitos a uma margem de 

erro de aproximadamente 3% para mais ou para menos, com um nível de confiabilidade 
de 95%. 

O Dia das Crianças é comemorado no dia 12 de outubro. A data é feriado nacional de 

Nossa Senhora Aparecida. 

Os relatórios completos podem ser acessados no link: 

http://fecomerciorn.com.br/pesquisas/. 

 
 

http://file/C:/Users/Ramon/Downloads/Relat%C3%B3rio-Pesquisa-Dia-das-Crian%C3%A7as-Mossor%C3%B3-2018.pdf
http://file/C:/Users/Ramon/Downloads/Relat%C3%B3rio-Pesquisa-Dia-das-Crian%C3%A7as-Mossor%C3%B3-2018.pdf


 

VEÍCULO: PORTAL DA ABELHINHA  DATA: 09.10.18 
 

Valor gasto para compras no Dia das Crianças aumenta 

em Natal e Mossoró, diz pesquisa da Fecomércio RN 

O Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro, tem um forte apelo 

emocional, estimulando os consumidores a irem às compras para presentear os 

pequenos. A data também é a última que movimenta o comércio antes do Natal e 

baliza o comportamento do mercado para o final do ano. Por isso, o Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio Rio Grande do Norte 

(IPDC/Fecomércio RN), foi às ruas para mensurar o quanto será gasto em Natal e em 

Mossoró para o Dia das Crianças. 

Na capital potiguar, 62,9% dos natalenses pretendem presentear pelo menos uma 

criança, um aumento de 5,4 pontos percentuais e relação ao ano passado. Esses irão 

desembolsar, em média, R$ 124,23 (aumento nominal de 3,9%), depois de 

pesquisarem os melhores valores (78,7%). Os 36,6% que não irão comprar apontam 

motivos econômicos ou por não haver crianças na família. 

Mais de 42% dos compradores estão convictos que irão comprar apenas um item, e no 

topo da lista da preferência estão os brinquedos (53,6%), seguido de roupas com 

38,2%, calçados com 6,9% das intenções de compra, e eletrônicos como tablets, 

celulares e videogames (5,5%). 

O consumidor levará em consideração na hora da compra o desejo da pessoa a ser 

presenteada (40,8%) e o preço do presente (34,1%). Além da qualidade do produto 

(19,4%) e os descontos/promoções (10,7%). A pesquisa do IPDC da Fecomércio 

apresenta que promoções (40,6%), o atendimento (28%) oferecido pelo 

estabelecimento e os descontos (25,8%) podem ser grandes diferenciais para as lojas 

atraírem mais clientes nesse Dia das Crianças. 

O principal meio de pagamento que os consumidores natalenses pretendem utilizar é a 

modalidade à vista no dinheiro, seguido pelo cartão de crédito de forma parcelada, 

comprando tanto no comércio de rua (43,5%), ou em shoppings (43,2%). 

Segundo os dados, em 63,3% dos casos, os próprios adultos escolherão o que 

comprar, sem deixar a decisão por conta dos homenageados da data, uma forma de 

garantir a compra já planejada. Por outro lado, 36,7% farão a compra em conjunto 

com a criança. 

O Dia das Crianças costuma movimentar também o setor de serviços. Para 34,5% dos 

entrevistados pretendem realizar algum passeio com os pequeninos na data. O que irá 

determinar a escolha do local são: diversão/lazer (57,8%), local que a criança 

escolheu (16,4%), preço (12,3%), atendimento (7,4%) e segurança do local (3,7%). 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 09.10.18 
 

Fecomércio: Valor gasto para compras no 

Dia das Crianças aumenta em Natal e 

Mossoró 

Pesquisa da Fecomércio RN aponta que natalenses pretendem desembolsar, em 

média, R$ 124,23, para presentearem os pequenos 

Por Redação 

 
FOTO: ALBERTO LEANDRO/PORTAL NO AR 

O Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro, tem um forte apelo 

emocional, estimulando os consumidores a irem às compras para presentear os pequenos. A 

data também é a última que movimenta o comércio antes do Natal e baliza o comportamento 

do mercado para o final do ano. Por isso, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Comércio da Fecomércio Rio Grande do Norte (IPDC/Fecomércio RN), foi às ruas para 

mensurar o quanto será gasto em Natal e em Mossoró para o Dia das Crianças. 

Na capital potiguar, 62,9% dos natalenses pretendem presentear pelo menos uma criança, um 

aumento de 5,4 pontos percentuais e relação ao ano passado. Esses irão desembolsar, em 

média, R$ 124,23 (aumento nominal de 3,9%), depois de pesquisarem os melhores valores 

(78,7%). Os 36,6% que não irão comprar apontam motivos econômicos ou por não haver 

crianças na família. 

Mais de 42% dos compradores estão convictos que irão comprar apenas um item, e no topo 

da lista da preferência estão os brinquedos (53,6%), seguido de roupas com 38,2%, calçados  
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com 6,9% das intenções de compra, e eletrônicos como tablets, celulares e videogames 

(5,5%). 

O consumidor levará em consideração na hora da compra o desejo da pessoa a ser 

presenteada (40,8%) e o preço do presente (34,1%). Além da qualidade do produto (19,4%) e 

os descontos/promoções (10,7%). A pesquisa do IPDC da Fecomércio apresenta que 

promoções (40,6%), o atendimento (28%) oferecido pelo estabelecimento e os descontos 

(25,8%) podem ser grandes diferenciais para as lojas atraírem mais clientes nesse Dia das 

Crianças. 

O principal meio de pagamento que os consumidores natalenses pretendem utilizar é a 

modalidade à vista no dinheiro, seguido pelo cartão de crédito de forma parcelada, 

comprando tanto no comércio de rua (43,5%), ou em shoppings (43,2%). 

Segundo os dados, em 63,3% dos casos, os próprios adultos escolherão o que comprar, sem 

deixar a decisão por conta dos homenageados da data, uma forma de garantir a compra já 

planejada. Por outro lado, 36,7% farão a compra em conjunto com a criança. 

O Dia das Crianças costuma movimentar também o setor de serviços. Para 34,5% dos 

entrevistados pretendem realizar algum passeio com os pequeninos na data. O que irá 

determinar a escolha do local são: diversão/lazer (57,8%), local que a criança escolheu 

(16,4%), preço (12,3%), atendimento (7,4%) e segurança do local (3,7%). 

Mossoró 

O Instituto de Pesquisa da Fecomércio foi até Mossoró para saber a intenção de compras para 

o Dia das Crianças na capital do Oeste. No levantamento, 62,2% dos consumidores irão 

presentear as crianças com brinquedos (56,6%), roupas (33,8%), calçados (9%), 

aparelhos/jogos eletrônicos (4,2%). Outros 6,1% ainda estão indecisos quanto aos itens que 

irão comprar, porém a maioria dos entrevistados (44,7%) pretendem comprar um item. 

O valor médio de gasto com presentes será de R$ 115,22, maior, nominalmente, se 

comparado ao ano passado, que foi de R$ 109,32 (aumento de 5,4% na comparação). Grande 

parte dos entrevistados (63,6%) pagará pelo presente à vista, principalmente em dinheiro 

(60,4%) ou no cartão de débito (3,2%). 

O que vai influenciar na definição do presente são os seguintes fatores: desejo da criança com 

43,1% das intenções, o preço com 37,9%, e a qualidade do produto com 12,9%, seguida da 

política de descontos com 11,6%. Para garantir o consumidor, o empresário deve caprichar 

nas promoções (45,4%), bom atendimento (37,8%), descontos na hora da compra (19,4%). 

Além disso, o levantamento constatou que oito em cada dez (79,8%) dos consumidores 

planejam realizar pesquisa de preço antes de efetivar as compras relacionadas a data. 

Sobre as comemorações, 65,4% dos mossoroenses não planejam celebrar a data com 

realização de passeio. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 09.10.18 
 

Valor gasto para compras no Dia das 

Crianças aumenta em Natal e Mossoró, 

diz pesquisa da Fecomércio RN 
Nas duas maiores cidades do estado, os consumidores irão gastar mais de R$ 110 

O Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro, tem um forte 

apelo emocional, estimulando os consumidores a irem às compras para 

presentear os pequenos. A data também é a última que movimenta o 

comércio antes do Natal e baliza o comportamento do mercado para o final 

do ano. Por isso, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da 

Fecomércio Rio Grande do Norte (IPDC/Fecomércio RN), foi às ruas para 

mensurar o quanto será gasto em Natal e em Mossoró para o Dia das 

Crianças. 

Na capital potiguar, 62,9% dos natalenses pretendem presentear pelo menos 

uma criança, um aumento de 5,4 pontos percentuais e relação ao ano 

passado. Esses irão desembolsar, em média, R$ 124,23 (aumento nominal 

de 3,9%), depois de pesquisarem os melhores valores (78,7%). Os 36,6% 

que não irão comprar apontam motivos econômicos ou por não haver 

crianças na família. 

https://www.blogdobg.com.br/valor-gasto-para-compras-no-dia-das-criancas-aumenta-em-natal-e-mossoro-diz-pesquisa-da-fecomercio-rn/
https://www.blogdobg.com.br/valor-gasto-para-compras-no-dia-das-criancas-aumenta-em-natal-e-mossoro-diz-pesquisa-da-fecomercio-rn/
https://www.blogdobg.com.br/valor-gasto-para-compras-no-dia-das-criancas-aumenta-em-natal-e-mossoro-diz-pesquisa-da-fecomercio-rn/
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Mais de 42% dos compradores estão convictos que irão comprar apenas um 

item, e no topo da lista da preferência estão os brinquedos (53,6%), seguido 

de roupas com 38,2%, calçados com 6,9% das intenções de compra, e 

eletrônicos como tablets, celulares e videogames (5,5%). 

O consumidor levará em consideração na hora da compra o desejo da 

pessoa a ser presenteada (40,8%) e o preço do presente (34,1%). Além da 

qualidade do produto (19,4%) e os descontos/promoções (10,7%). A 

pesquisa do IPDC da Fecomércio apresenta que promoções (40,6%), o 

atendimento (28%) oferecido pelo estabelecimento e os descontos (25,8%) 

podem ser grandes diferenciais para as lojas atraírem mais clientes nesse 

Dia das Crianças. 

O principal meio de pagamento que os consumidores natalenses pretendem 

utilizar é a modalidade à vista no dinheiro, seguido pelo cartão de crédito de 

forma parcelada, comprando tanto no comércio de rua (43,5%), ou em 

shoppings (43,2%). 

Segundo os dados, em 63,3% dos casos, os próprios adultos escolherão o 

que comprar, sem deixar a decisão por conta dos homenageados da data, 

uma forma de garantir a compra já planejada. Por outro lado, 36,7% farão a 

compra em conjunto com a criança. 

O Dia das Crianças costuma movimentar também o setor de serviços. Para 

34,5% dos entrevistados pretendem realizar algum passeio com os 

pequeninos na data. O que irá determinar a escolha do local são: 

diversão/lazer (57,8%), local que a criança escolheu (16,4%), preço (12,3%), 

atendimento (7,4%) e segurança do local (3,7%). 

Mossoró 

O Instituto de Pesquisa da Fecomércio foi até Mossoró para saber a intenção 

de compras para o Dia das Crianças na capital do Oeste. No levantamento, 

62,2% dos consumidores irão presentear as crianças com brinquedos 

(56,6%), roupas (33,8%), calçados (9%), aparelhos/jogos eletrônicos (4,2%). 

Outros 6,1% ainda estão indecisos quanto aos itens que irão comprar, porém 

a maioria dos entrevistados (44,7%) pretendem comprar um item. 

O valor médio de gasto com presentes será de R$ 115,22, maior, 

nominalmente, se comparado ao ano passado, que foi de R$ 109,32 

(aumento de 5,4% na comparação). Grande parte dos entrevistados (63,6%) 

pagará pelo presente à vista, principalmente em dinheiro (60,4%) ou no 

cartão de débito (3,2%). 
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O que vai influenciar na definição do presente são os seguintes fatores: 

desejo da criança com 43,1% das intenções, o preço com 37,9%, e a 

qualidade do produto com 12,9%, seguida da política de descontos com 

11,6%. Para garantir o consumidor, o empresário deve caprichar nas 

promoções (45,4%), bom atendimento (37,8%), descontos na hora da compra 

(19,4%). Além disso, o levantamento constatou que oito em cada dez (79,8%) 

dos consumidores planejam realizar pesquisa de preço antes de efetivar as 

compras relacionadas a data. 

Sobre as comemorações, 65,4% dos mossoroenses não planejam celebrar a 

data com realização de passeio. 

Os relatórios completos podem ser acessados no 

link: http://fecomerciorn.com.br/pesquisas/. 

 
 

http://fecomerciorn.com.br/pesquisas


 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 09.10.18 
 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MOSSORÓ HOJE  DATA: 09.10.18 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 09.10.18 
 

Fecomércio/RN: Valor gasto para compras 
no Dia das Crianças aumenta em Natal e 
Mossoró 

 

Imagem: Reprodução/Fecomércio 

 
O Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro, sexta-feira, tem um 
forte apelo emocional, estimulando os consumidores a irem às compras para presentear 
os pequenos.  

 
A data também é a última que movimenta o comércio antes do Natal e baliza o 
comportamento do mercado para o final do ano. 

 
Por isso, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN), foi às ruas para 
mensurar o quanto será gasto em Natal e em Mossoró, duas principais cidades do 
estado, para o Dia das Crianças. 

 

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-wJ-mHV23B_0/W7yrGb3sbII/AAAAAAADnAk/jTQDlZBCs-AiecSZXsjT4LJPHsFv70gGACLcBGAs/s1600/projeto.png


 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 09.10.18 
 

Valor gasto para compras no Dia das 
Crianças aumenta em Natal e Mossoró, diz 
pesquisa da Fecomércio RN 
 
 

 
O Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro, tem um forte apelo 
emocional, estimulando os consumidores a irem às compras para presentear os 
pequenos. A data também é a última que movimenta o comércio antes do Natal e 
baliza o comportamento do mercado para o final do ano. Por isso, o Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio Rio Grande do Norte 
(IPDC/Fecomércio RN), foi às ruas para mensurar o quanto será gasto em Natal e em 
Mossoró para o Dia das Crianças. 
 
Na capital potiguar, 62,9% dos natalenses pretendem presentear pelo menos uma 
criança, um aumento de 5,4 pontos percentuais e relação ao ano passado. Esses irão 
desembolsar, em média, R$ 124,23 (aumento nominal de 3,9%), depois de 
pesquisarem os melhores valores (78,7%). Os 36,6% que não irão comprar apontam 
motivos econômicos ou por não haver crianças na família.  
 
Mais de 42% dos compradores estão convictos que irão comprar apenas um item, e 
no topo da lista da preferência estão os brinquedos (53,6%), seguido de roupas com 
38,2%, calçados com 6,9% das intenções de compra, e eletrônicos como tablets, 
celulares e videogames (5,5%). 
 
O consumidor levará em consideração na hora da compra o desejo da pessoa a ser 
presenteada (40,8%) e o preço do presente (34,1%). Além da qualidade do produto 
(19,4%) e os descontos/promoções (10,7%). A pesquisa do IPDC da Fecomércio 
apresenta que promoções (40,6%), o atendimento (28%) oferecido pelo  

https://2.bp.blogspot.com/-0YtWK_ircRw/W7y66TcpPZI/AAAAAAACEsE/Iiq552ET7c0N_h43YpqL1OJNCTFmql26ACLcBGAs/s1600/dia-das-crianc%25CC%25A7as-01-484x363.png
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estabelecimento e os descontos (25,8%) podem ser grandes diferenciais para as lojas 
atraírem mais clientes nesse Dia das Crianças. 
 
O principal meio de pagamento que os consumidores natalenses pretendem utilizar 
é a modalidade à vista no dinheiro, seguido pelo cartão de crédito de forma 
parcelada, comprando tanto no comércio de rua (43,5%), ou em shoppings (43,2%). 
Segundo os dados, em 63,3% dos casos, os próprios adultos escolherão o que 
comprar, sem deixar a decisão por conta dos homenageados da data, uma forma de 
garantir a compra já planejada. Por outro lado, 36,7% farão a compra em conjunto 
com a criança. 
 
O Dia das Crianças costuma movimentar também o setor de serviços. Para 34,5% dos 
entrevistados pretendem realizar algum passeio com os pequeninos na data. O que 
irá determinar a escolha do local são: diversão/lazer (57,8%), local que a criança 
escolheu (16,4%), preço (12,3%), atendimento (7,4%) e segurança do local (3,7%). 
 
Mossoró 
 
O Instituto de Pesquisa da Fecomércio foi até Mossoró para saber a intenção de 
compras para o Dia das Crianças na capital do Oeste. No levantamento, 62,2% dos 
consumidores irão presentear as crianças com brinquedos (56,6%), roupas (33,8%), 
calçados (9%), aparelhos/jogos eletrônicos (4,2%). Outros 6,1% ainda estão indecisos 
quanto aos itens que irão comprar, porém a maioria dos entrevistados (44,7%) 
pretendem comprar um item. 
 
O valor médio de gasto com presentes será de R$ 115,22, maior, nominalmente, se 
comparado ao ano passado, que foi de R$ 109,32 (aumento de 5,4% na 
comparação). Grande parte dos entrevistados (63,6%) pagará pelo presente à vista, 
principalmente em dinheiro (60,4%) ou no cartão de débito (3,2%). 
 
O que vai influenciar na definição do presente são os seguintes fatores: desejo da 
criança com 43,1% das intenções, o preço com 37,9%, e a qualidade do produto com 
12,9%, seguida da política de descontos com 11,6%. Para garantir o consumidor, o 
empresário deve caprichar nas promoções (45,4%), bom atendimento (37,8%), 
descontos na hora da compra (19,4%). Além disso, o levantamento constatou que 
oito em cada dez (79,8%) dos consumidores planejam realizar pesquisa de preço 
antes de efetivar as compras relacionadas a data. 
 
Sobre as comemorações, 65,4% dos mossoroenses não planejam celebrar a data 
com realização de passeio. 
 
Fecomércio RN 



 

VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 09.10.18 

Valor gasto para compras no Dia 
das Crianças aumenta em Natal e 
Mossoró 

 

 
O Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro, tem um forte apelo 
emocional, estimulando os consumidores a irem às compras para presentear os 
pequenos. A data também é a última que movimenta o comércio antes do Natal e baliza 
o comportamento do mercado para o final do ano. Por isso, o Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio Rio Grande do Norte (IPDC/Fecomércio 
RN), foi às ruas para mensurar o quanto será gasto em Natal e em Mossoró para o Dia 
das Crianças. 
  
Na capital potiguar, 62,9% dos natalenses pretendem presentear pelo menos uma 
criança, um aumento de 5,4 pontos percentuais e relação ao ano passado. Esses irão 
desembolsar, em média, R$ 124,23 (aumento nominal de 3,9%), depois de pesquisarem 
os melhores valores (78,7%). Os 36,6% que não irão comprar apontam motivos 
econômicos ou por não haver crianças na família. 
  
Mais de 42% dos compradores estão convictos que irão comprar apenas um item, e no 
topo da lista da preferência estão os brinquedos (53,6%), seguido de roupas com 38,2%, 
calçados com 6,9% das intenções de compra, e eletrônicos como tablets, celulares e 
videogames (5,5%). 
  
O consumidor levará em consideração na hora da compra o desejo da pessoa a ser 
presenteada (40,8%) e o preço do presente (34,1%). Além da qualidade do produto  
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(19,4%) e os descontos/promoções (10,7%). A pesquisa do IPDC da Fecomércio 
apresenta que promoções (40,6%), o atendimento (28%) oferecido pelo estabelecimento 
e os descontos (25,8%) podem ser grandes diferenciais para as lojas atraírem mais 
clientes nesse Dia das Crianças. 
  
O principal meio de pagamento que os consumidores natalenses pretendem utilizar é a 
modalidade à vista no dinheiro, seguido pelo cartão de crédito de forma parcelada, 
comprando tanto no comércio de rua (43,5%), ou em shoppings (43,2%). 
  
Segundo os dados, em 63,3% dos casos, os próprios adultos escolherão o que comprar, 
sem deixar a decisão por conta dos homenageados da data, uma forma de garantir a 
compra já planejada. Por outro lado, 36,7% farão a compra em conjunto com a criança. 
  
O Dia das Crianças costuma movimentar também o setor de serviços. Para 34,5% dos 
entrevistados pretendem realizar algum passeio com os pequeninos na data. O que irá 
determinar a escolha do local são: diversão/lazer (57,8%), local que a criança escolheu 
(16,4%), preço (12,3%), atendimento (7,4%) e segurança do local (3,7%). 
  
Mossoró 
  
O Instituto de Pesquisa da Fecomércio foi até Mossoró para saber a intenção de 
compras para o Dia das Crianças na capital do Oeste. No levantamento, 62,2% dos 
consumidores irão presentear as crianças com brinquedos (56,6%), roupas (33,8%), 
calçados (9%), aparelhos/jogos eletrônicos (4,2%). Outros 6,1% ainda estão indecisos 
quanto aos itens que irão comprar, porém a maioria dos entrevistados (44,7%) 
pretendem comprar um item. 
  
O valor médio de gasto com presentes será de R$ 115,22, maior, nominalmente, se 
comparado ao ano passado, que foi de R$ 109,32 (aumento de 5,4% na comparação). 
Grande parte dos entrevistados (63,6%) pagará pelo presente à vista, principalmente em 
dinheiro (60,4%) ou no cartão de débito (3,2%). 
  
O que vai influenciar na definição do presente são os seguintes fatores: desejo da 
criança com 43,1% das intenções, o preço com 37,9%, e a qualidade do produto com 
12,9%, seguida da política de descontos com 11,6%. Para garantir o consumidor, o 
empresário deve caprichar nas promoções (45,4%), bom atendimento (37,8%), 
descontos na hora da compra (19,4%). Além disso, o levantamento constatou que oito 
em cada dez (79,8%) dos consumidores planejam realizar pesquisa de preço antes de 
efetivar as compras relacionadas a data. 
  
Sobre as comemorações, 65,4% dos mossoroenses não planejam celebrar a data com 
realização de passeio. 
  
Os relatórios completos podem ser acessados no link: 
http://fecomerciorn.com.br/pesquisas/. 
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Notícias da Manhã 

 
Valor gasto para compras no Dia das Crianças aumenta em Natal e Mossoró, diz 

pesquisa da Fecomércio RN 

https://bit.ly/2C7xzLq 
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Campanha do Outubro Rosa do Sesc é 

lançada em Natal 

A campanha na capital potiguar começou em setembro, com os agendamentos 

gratuitos para mamografias e preventivos 

Por Redação 

 
Na manhã da terça-feira (9/10), o Serviço Social do Comércio, instituição do Sistema 

Fecomércio, abriu oficialmente a campanha do Outubro Rosa no Partage Norte 

Shopping. A programação contemplou o depoimento de uma paciente em tratamento 

quimioterápico que destacou a importância dos cuidados com a saúde. 

“Eu não sentia nada e em uma ida de rotina ao médico foi detectado um tumor na 

mama. Foi uma notícia muito difícil de aceitar, pois eu não acreditava que estava 

doente e muito menos que poderia tirar algo positivo nessa experiência. Mudei minha 

opinião e nesses cinco meses de tratamento busco forças para passar uma mensagem 

positiva para outras mulheres que estão em tratamento contra câncer”. 

O diretor regional do Sesc RN, Fernando Virgilio, destacou as ações do Sesc no 

Outubro Rosa. “Além de Natal, estamos desenvolvendo atividades em São Paulo do 

Potengi, Macaíba, Caicó, Nova Cruz, com caminhadas, orientações em saúde, exames 

de mamografias e preventivos, tudo em uma ampla programação que acontece 

durante todo o mês de outubro”. 
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Outro momento da abertura foi a doação de cabelo ao vivo para a confecção de 

perucas destinadas às mulheres em tratamento quimioterápico. Os cortes gratuitos 

serão realizados em parceria com o Senac RN, até o dia 16 de outubro, no 2º piso do 

Partage Norte Shopping. 

A programação segue com os desfiles “Um toque pela autoestima”, com mulheres que 

superaram ou estão enfrentando o câncer de mama. Os desfiles acontecerão em Natal 

(20/10), em Mossoró (14/10) e em Caicó (19/10). O objetivo é valorizar a beleza e 

estimular a autoestima das mulheres que passaram ou ainda passam pelo tratamento. 

A campanha na capital potiguar começou em setembro, com os agendamentos 

gratuitos para mamografias e preventivos na unidade móvel Sesc Saúde Mulher, que 

está estacionada no Partage Norte Shopping. 

Outubro Rosa 

Simbolizado pelo laço rosa, o Outubro Rosa é um movimento popular realizado 

mundialmente, criado nos Estados Unidos em 1997, para a conscientização do 

diagnóstico precoce do câncer de mama. Iluminar monumentos, prédios públicos, 

pontes e teatros com essa cor também faz parte do movimento. O Sesc RN apoia a 

campanha desde 2009, com campanhas educativas e ações de conscientização sobre o 

tema. 
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Macaíba tem caminhada do Outubro Rosa nesta quarta (10) 

 

Nesta quarta-feira (10/10) será realizada uma caminhada alusiva ao Outubro Rosa no 

Centro de Macaíba, com saída da Rua Pedro Velho (Rua do Banco do Brasil) em 

direção ao Centro de Cultura. 

No local, haverá uma série de ações gratuitas sendo realizadas em parceria com o 

Sesc/RN e o Senac/RN, como corte de cabelo, design de sobrancelhas, orientações 

nutricionais, atendimentos preventivos, solicitação de mamografias e uma 

apresentação artística do grupo de mulheres “Mãos amigas”. 

No Pax Club, os agentes de saúde de Macaíba participarão de uma palestra sobre a 

campanha Outubro Rosa. Vale lembrar que todas as ações são abertas ao público e 

gratuitas. 

Assecom-PMM 
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Unidade móvel Sesc Saúde Mulher chega a 
shopping da zona norte para ações contra o câncer 
de mama 
Partage Norte Shopping inaugura unidade móvel Sesc Saúde Mulher 
 

 
Dando continuidade ao calendário de ações na campanha “Outubro Rosa” 
contra o câncer de mama, o Partage Norte Shopping inaugura a unidade 

móvel Sesc Saúde Mulher na capital, nesta terça-feira (09), às 10h, no 
estacionamento do empreendimento. 
 
Estarão presentes, na cerimônia, o diretor regional do Sesc RN, Fernando 
Virgílio, e o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, além 

do superintendente do Partage Norte Shopping, Fábio Maria. 
 

 
 
Dentro da programação, será realizada uma intervenção artística com as 
senhoras do Grupo Despertar, em conjunto com um depoimento de uma 

paciente em tratamento e colaboradora do Sesc, Celúzia Medeiros. Na 
ocasião, uma participante terá o seu cabelo cortado para doação. 
 
A unidade móvel está instalada no estacionamento do Partage Norte 
Shopping, com funcionamento das 9h às 18h, diariamente, equipada com 

consultório ginecológico, sala de mamografia com mamógrafo digital, 
banheiro, sala de atendimento e área externa para orientações sobre  

https://www.assessorn.com/2018/10/unidade-movel-sesc-saude-mulher-chega.html
https://www.assessorn.com/2018/10/unidade-movel-sesc-saude-mulher-chega.html
https://www.assessorn.com/2018/10/unidade-movel-sesc-saude-mulher-chega.html
https://1.bp.blogspot.com/-PFkbAK46rhs/W7yTxMVNYPI/AAAAAAAAlFc/OOCv-d6LcIkNtof6eTmdAui8niTAoZGDgCLcBGAs/s1600/Outubro%2BRosa%2BPNSN.png
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saúde. A previsão é de que sejam realizados 672 exames preventivos e 
672 mamografias, além de ações educativas por todo o Estado. 
 
Desfile 
 
Reunindo mulheres que venceram o câncer de mama, no dia 20 de 

outubro, às 17h, acontece o desfile “Um Toque Pela Autoestima”, na Praça 
de Alimentação do Partage, contando um pouco da história de superação 
delas para os presentes. 
 
Doação de cabelo 
 
Além disso, como forma de ajudar a melhorar a autoestima das mulheres 

que estão em tratamento, o empreendimento conta com um espaço para 
doação de cabelos, em parceria com o Senac, funcionando até 16 de 
outubro, das 10h às 17h, no 2º piso do empreendimento, vizinho à Del 

Rayssa. 
 
Durante todo o mês, o empreendimento estará com a sua fachada 
iluminada na cor rosa. Nas redes sociais, o público poderá conferir dicas e 

vídeos especiais no IGTV do PNSN, para alertar, conscientizar e apoiar 
esta luta. 
 
Serviço: 
 
Outubro Rosa - Inauguração 
Data: 09 de Outubro de 2018; 
Horário: 10h; 
Local: Estacionamento do Partage Norte Shopping; 
Endereço: Avenida Doutor João Medeiros Filho, 2395 – Potengi; 
Telefone: (84) 3674-8200 | 98189.8899 (WhatsApp)
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Inscrições abertas para cursos gratuitos 

de novembro 

Serão oferecidas 173 vagas em cinco cidades do RN 

Por Redação 

 
As inscrições para os cursos gratuitos de novembro começam nesta quinta-feira, 11 de 

outubro, e vão até dia 23. A iniciativa do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 

do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, oferecerá 173 vagas 

distribuídas em turmas em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. 

As inscrições podem ser feitas nas centrais de relacionamento das unidades Sesc das 

cidades onde acontecerão os cursos. Na capital potiguar, a unidade é o Sesc Cidade 

Alta. 

Para quem tem habilidade ou se interessa por corte e costura, serão oferecidos cursos 

de confecção de roupas versáteis, moda jovem e casual e bordados em pedrarias no 

Sesc Cidade Alta. Além disso, designer de sobrancelhas é outra opção para novembro. 

Com o final do ano se aproximando, a busca por itens natalinos se torna cada vez 

maior. Por isso, quatro dos cursos são voltados para a temática do Natal, tanto para a 
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decoração como para a culinária. Na cozinha pedagógica do Sesc Mossoró, além de 

bolos natalinos, também será oferecido curso sobre o preparo de palhas italianas. 

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

resultado da seleção será divulgado no site da instituição, o www.sescrn.com.br, no 

dia 26/10, e as aulas começam em datas especificadas no edital. 

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. 

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 de novembro 

Quando? 11 a 23 de outubro (exceto nos finais de semana) 

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

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. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG SNERI  DATA: 09.10.18 
 

Caicó recebe Sonora Brasil Sesc com 
apresentação da Banda Manauense 
(AM) 

 

O município de Caicó vai receber no próximo dia 13/10 a apresentação da Banda 

Manauense (AM), apresentações da música genuinamente brasileira. A iniciativa é do 

Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN). 

Os concertos gratuitos serão realizados também em Natal (12/10) e Mossoró (14/10). 

Este é o último concerto deste ano, o 21º Sonora Brasil Sesc. 

Com o tema Bandas de música: formações e repertórios, a Banda Manauense é o 

quarto grupo que se apresenta no RN. Oito músicos compõem a banda de Manaus, 

que apresenta uma sonoridade que faz referência aos antigos ranchos carnavalescos. 

Seu repertório também apresenta obras relacionadas às festividades populares da 

região amazônica. 

Flauta, clarinete, saxofone, bombardino, trompete, sousafone, percussão e banjo 

compõem a musicalidade do grupo. Em Natal, a apresentação acontecerá às 10h no 

Auditório Onofre Lopes, na Escola de Música da UFRN; em Caicó, às 19h30 no 

Centro Cultural Adjuto Dias, em Mossoró às 19h no Auditório Estação das Artes. 

Este é o quarto e último grupo a se apresentar este ano no RN pelo Sonora Brasil. 

Desde agosto, já vieram ao estado o Samba de Parea da Mussuca (SE), a Sociedade 

Musical União Josefense (SC) e Corporação Musical Cemadipe (GO). 

 
 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2018/10/sonorabrasil1.jpg
http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2018/10/sonorabrasil1.jpg
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Sonora Brasil Sesc finaliza apresentações 

no RN com banda do Amazonas 

Três cidades potiguares recebem a Banda Manauense em apresentações cheias de 

musicalidade no mês de outubro 

Por Redação 

 
FOTO: REPRODUÇÃO 

Em seu último concerto deste ano, o 21º Sonora Brasil Sesc traz para o Rio Grande do 

Norte a Banda Manauense (AM) em apresentações da música genuinamente 

brasileira. A iniciativa é do Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social 

do Comércio (Sesc RN). Os concertos gratuitos serão em Natal (12/10), Caicó (13/10) 

e Mossoró (14/10). 

Com o tema Bandas de música: formações e repertórios, a Banda Manauense é o 

quarto grupo que se apresenta no RN. Oito músicos compõem a banda de Manaus, 

que apresenta uma sonoridade que faz referência aos antigos ranchos carnavalescos. 

Seu repertório também apresenta obras relacionadas às festividades populares da 

região amazônica. 

Flauta, clarinete, saxofone, bombardino, trompete, sousafone, percussão e banjo 

compõem a musicalidade do grupo. Em Natal, a apresentação acontecerá às 10h no  
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Auditório Onofre Lopes, na Escola de Música da UFRN; em Caicó, às 19h30 no 

Centro Cultural Adjuto Dias, em Mossoró às 19h no Auditório Estação das Artes. 

Este é o quarto e último grupo a se apresentar este ano no RN pelo Sonora Brasil. 

Desde agosto, já vieram ao estado o Samba de Parea da Mussuca (SE), a Sociedade 

Musical União Josefense (SC) e Corporação Musical Cemadipe (GO). 

Sonora Brasil 

O projeto Sonora Brasil busca despertar um olhar crítico sobre a produção e sobre os 

mecanismos de difusão da música no país, incentivando novas práticas e novos 

hábitos de apreciação musical, promovendo apresentações de caráter essencialmente 

acústico, que valorizam a autenticidade sonora das obras e de seus intérpretes. 

O tema deste ano apresenta um panorama das tradicionais bandas que, espalhadas por 

todo o Brasil, são reconhecidas como importantes instituições formadoras de músicos, 

responsáveis pela base da educação musical de um grande número de instrumentistas 

que hoje integram orquestras e conjuntos de câmara. 

Serviço: 

O quê? Sonora Brasil Sesc apresenta Banda Manauense (AM) 

Quando e onde? 

NATAL 
12/10 | 10h | Auditório Onofre Lopes, na Escola de Música da UFRN. 

CAICÓ 
13/10 | 19h30 | Centro Cultural Adjuto Dias. Rua José Hermínio, 1550, Caicó/RN. 

MOSSORÓ 
14/10 | 19h | Auditório Estação das Artes, Mossoró-RN 

Entradas gratuitas 
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Caicó recebe Sonora Brasil Sesc com 

apresentação da Banda Manauense 

(AM) 
 

 
 
O município de Caicó vai receber no próximo dia 13/10 a apresentação da 
Banda Manauense (AM), apresentações da música genuinamente brasileira. 
A iniciativa é do Sistema Fecomércio, realizada por meio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc RN). Os concertos gratuitos serão realizados também em 
Natal (12/10) e Mossoró (14/10). Este é o último concerto deste ano, o 21º 
Sonora Brasil Sesc. 
 
Com o tema Bandas de música: formações e repertórios, a Banda 
Manauense é o quarto grupo que se apresenta no RN. Oito músicos 
compõem a banda de Manaus, que apresenta uma sonoridade que faz 
referência aos antigos ranchos carnavalescos. Seu repertório também 
apresenta obras relacionadas às festividades populares da região amazônica. 

Flauta, clarinete, saxofone, bombardino, trompete, sousafone, percussão e 
banjo compõem a musicalidade do grupo. Em Natal, a apresentação 
acontecerá às 10h no Auditório Onofre Lopes, na Escola de Música da 
UFRN; em Caicó, às 19h30 no Centro Cultural Adjuto Dias, em Mossoró às 
19h no Auditório Estação das Artes. 

Este é o quarto e último grupo a se apresentar este ano no RN pelo Sonora 
Brasil. Desde agosto, já vieram ao estado o Samba de Parea da Mussuca 
(SE), a Sociedade Musical União Josefense (SC) e Corporação Musical 
Cemadipe (GO). 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/10/sonorabrasil1.jpg
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Natal sedia evento de inovação 

tecnológica para pequenos negócios 

Serão apresentadas ferramentas e profissionais com expertise em soluções digitais 

Por Redação 

 
Natal será sede da 1ª edição do Nordeste Digital Expo nos próximos dias 22 e 23, no 

Centro de Convenções. A expectativa dos organizadores é que o evento, que vai 

reunir tecnologia, inovação, empreendedorismo e negócios digitais, entre para o rol 

dos maiores do Brasil atraindo um público de mil participantes. 

Nos dois dias a programação será das 16h às 21h, totalizando 10 horas de repasse de 

conhecimentos e troca de informações. A realização é do Sebrae-RN e Senac-RN. O 

evento também faz parte da programação que marca as comemorações pelos 45 anos 

do Sebrae no Rio Grande do Norte. 

O objetivo é apresentar ferramentas e profissionais com expertise em soluções digitais 

para as micro e pequenas empresas potiguares. As inscrições promocionais do 

primeiro lote já estão abertas e o investimento é de R$ 120 para os dois dias. Os 

interessados devem se inscrever no site www.nordesteexpo.com.br ou através do Call 

Center 0800 570 0800. 
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O evento contará com personalidades do cenário nacional reconhecidas por suas 

trajetórias de sucesso no processo transformação de digital. Estão programadas quatro 

palestras magnas, sendo duas ministradas a cada noite. Palestrantes como o jornalista 

e professor do Instituto Brasileiro de Mercado e Capitais, Marcelo Tas e os 

empresários Fábio Duarte (FitDance), Robinson Shiba (China in Box) e Tallis Gomes 

(Easy Táxi) fazem parte da lista de renome nacional. 

“O mundo inteiro está passando pela transformação digital e nós não poderíamos ficar 

de fora dessa nova ordem mundial, que eu considero irreversível. O Sebrae tem um 

papel transformador no ecossistema dos pequenos negócios e tem o dever de 

contribuir com os empresários de pequenas empresas para que eles se conectem 

através das tecnologias disponíveis”, afirma o diretor superintendente do Sebrae no 

Rio Grande do Norte, José Ferreira de Melo Neto. 

Comportamento, Negócios, Marketing, Gestão e Economia são alguns dos temas que 

serão abordados com interação da plateia. Sob o tema central ‘Sebrae na 

transformação digital’, o Nordeste Digital Expo vai reunir empresários, 

empreendedores e profissionais de todos os segmentos do comércio, da indústria, dos 

serviços e do agronegócio. Ao todo serão realizadas 30 palestras, que acontecerão 

simultaneamente em cinco palcos temáticos. Em um formato inédito em Natal, cada 

participante receberá um rádio com um fone de ouvido para sintonizar o palco que 

deseja ouvir a palestra. 

Paralelamente à programação de palestras ocorrerá uma Feira de Negócios, na qual 

algumas empresas vão expor produtos e serviços relacionados à tecnologia e 

inovação. Os empreendedores interessados em apresentar soluções tecnológicas para 

as pequenas e microempresas devem entrar em contato com o Sebrae-RN, através do 

e-mail eventos@rn.sebrae.com.br visando receber informações e orientações sobre 

como participar como expositor da feira. 
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Olá, gente boa do 702! 
Meu nome é Yuri e vou começar a escrever por aqui sobre 
empreendedorismo, inovação, tecnologia, design, aleatoriedades e 
criatividade. 
 
Nesse primeiro texto já quero te fazer refletir sobre o futuro. Na verdade, 
sobre o futuro das profissões. Qual o futuro da sua profissão? Ela 
conseguirá sobreviver à revolução digital e seus autômatos? 
 
O McKinsey Global Institute fez um estudo em 2017 e, de acordo com ele, 
800 milhões de pessoas perderão seus empregos para robôs até 2030 (cerca 
de um quinto da classe trabalhadora mundial). Complementando esses 
dados, a Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, a partir da 
análise  das profissões dos americanos, chegou a conclusão que 45% das 
pessoas perderão seus empregos dentro de 20 anos. Esses dados são 
alarmantes e, ao mesmo tempo, estimulantes. Isso mostra que todos nós, 
de certa forma, precisamos nos reinventar para nos manter no mercado 
de trabalho. 
 
E para quem pensa que essa é uma realidade muito distante das terras 
potiguares, sinto dizer, mas você está enganado. Existem projetos e 
iniciativas em Natal, de grandes empresas, para tornar seus sistemas cada 
vez mais independentes dos serviços humanos. Uma grande rede de 
supermercados da cidade já tem projeto para implantar caixas de 
autoatendimento. Também empresas de call centers, algumas instaladas na 
cidade, estão cada vez menos humanizadas e mais automatizadas. A 
cultura de startups e empresas voltadas para tecnologia está em grande 
eferverscência em nosso estado, e só tende a crescer. Com isso, tende 
também a crescer o desenvolvimento de soluções tecnológicas que 
dependam cada vez menos de interações humanas para funcionar. 

 
(Walmart/Divulgação) 
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Logo, trabalhos operacionais, braçais e extremamente repetitivos estão com 
os dias contados. Mas por outro lado, empregos que requerem 
criatividade, resoluções de problemas complexos, empatia, conexões 
humanas e trabalhos sociais estão livres desse risco. 
 
E aqui vai uma excelente oportunidade em Natal para quem quer aprender 
mais sobre como inovar e encontrar novas oportunidades. O Senac e o 
Sebrae realizam nos dias 22 e 23 de outubro o Nordeste Digital Expo! O 
evento trabalhará temas associados a Marketing, Gestão, Pessoas, 
Comportamento e Empreendedorismo na era 4.0. Quer saber mais? Clique 
aqui e dê uma conferida na programação. 
 
Se sua profissão está em risco ainda está em tempo de se preparar. O 
Isaac Asimov, autor do livro “I, Robot” diz que:  
“Na vida, ao contrário do xadrez, o jogo continua depois do xeque-mate.” 
Vocês estão se preparando para essa nova realidade? Como vocês estão 
se preparando?  

 
 

http://www.nordesteexpo.com.br/
http://www.nordesteexpo.com.br/
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Natal/RN sedia evento de inovação tecnológica para 
pequenos negócios. 

 
Natal será sede da 1ª edição do Nordeste Digital Expo nos próximos dias 22 
e 23, no Centro de Convenções. A expectativa dos organizadores é que o 
evento, que vai reunir tecnologia, inovação, empreendedorismo e negócios 
digitais, entre para o rol dos maiores do Brasil atraindo um público de mil 
participantes. 
 
Nos dois dias a programação será das 16h às 21h, totalizando 10 horas de 
repasse de conhecimentos e troca de informações. A realização é do Sebrae-
RN e Senac-RN. O evento também faz parte da programação que marca as 
comemorações pelos 45 anos do Sebrae no Rio Grande do Norte. 
 
O objetivo é apresentar ferramentas e profissionais com expertise em 
soluções digitais para as micro e pequenas empresas potiguares. As 
inscrições promocionais do primeiro lote já estão abertas e o investimento é 
de R$ 120 para os dois dias. Os interessados devem se inscrever no site 
www.nordesteexpo.com.br ou através do Call Center 0800 570 0800. 
 
O evento contará com personalidades do cenário nacional reconhecidas por 
suas trajetórias de sucesso no processo transformação de digital. Estão 
programadas quatro palestras magnas, sendo duas ministradas a cada noite. 
Palestrantes como o jornalista e professor do Instituto Brasileiro de Mercado 
e Capitais, Marcelo Tas e os empresários Fábio Duarte (FitDance), Robinson 
Shiba (China in Box) e Tallis Gomes (Easy Táxi) fazem parte da lista de 
renome nacional. 
 
“O mundo inteiro está passando pela transformação digital e nós não 
poderíamos ficar de fora dessa nova ordem mundial, que eu considero 
irreversível. O Sebrae tem um papel transformador no ecossistema dos 
pequenos negócios e tem o dever de contribuir com os empresários de  

https://3.bp.blogspot.com/-exyVLod6EFw/W70nhNBq97I/AAAAAAABmac/qjPfaV9dE4wyI5ZQiueTCoXNRgu_wtcYQCLcBGAs/s1600/transforma%25C3%25A7%25C3%25A3o-digital-criatividade-dados-580x350.png
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pequenas empresas para que eles se conectem através das tecnologias 
disponíveis”, afirma o diretor superintendente do Sebrae no Rio Grande do 
Norte, José Ferreira de Melo Neto. 
 
Comportamento, Negócios, Marketing, Gestão e Economia são alguns dos 
temas que serão abordados com interação da plateia. Sob o tema central 
‘Sebrae na transformação digital’, o Nordeste Digital Expo vai reunir 
empresários, empreendedores e profissionais de todos os segmentos do 
comércio, da indústria, dos serviços e do agronegócio. Ao todo serão 
realizadas 30 palestras, que acontecerão simultaneamente em cinco palcos 
temáticos. Em um formato inédito em Natal, cada participante receberá um 
rádio com um fone de ouvido para sintonizar o palco que deseja ouvir a 
palestra. 
 
Paralelamente à programação de palestras ocorrerá uma Feira de Negócios, 
na qual algumas empresas vão expor produtos e serviços relacionados à 
tecnologia e inovação. Os empreendedores interessados em apresentar 
soluções tecnológicas para as pequenas e microempresas devem entrar em 
contato com o Sebrae-RN, através do e-mail eventos@rn.sebrae.com.br 
visando receber informações e orientações sobre como participar como 
expositor da feira. 
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Festa do Boi 2018 tem início no dia 12 de outubro pela 

manhã, deve atrair 330 mil pessoas e movimentar R$ 50 

milhões 
Maior evento do agronegócio potiguar chega à sua 56ª edição, terá 

programação especial para crianças e mais de 2.500 animais PO em 

exposição 

Vai começar o maior e mais tradicional evento agropecuário do Nordeste brasileiro. Em sua 56ª edição 
a Festa do Boi 2018, realizada pela Associação Norteriograndense de Criadores (Anorc) em parceria 
com o Governo do Estado, Prefeitura de Parnamirim, BB, BNB, AGN, Senar, Emater, Fecomércio, 
Fiern e Sebrae, deverá movimentar mais de R$ 50 milhões em negócios e receber um público estimado 
em 330 mil pessoas no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, no período de 12 a 20 de 
outubro. Com uma programação de exposições, negócios e lazer diversificada, o evento promete ser 
uma grande pedida para a família potiguar. 

O Parque Aristófanes Fernandes abre ao público às 8h do dia 12, com uma programação especial 
voltada às crianças, com parque de diversões, passeio de pônei, fazendinha e espaço aventura (uma 
das novidades deste ano, que contará com escalada kids, parque de arvorismo e tirolesa, entre outras 
atrações). Haverá ainda, na Arena de Shows, o "Show da criançada", com alguns dos principais 
personagens infantis dos desenhos da Pixar e da Disney, além de um show da Larissa Manoela Cover. 
Lembrando que o acesso ao parque é feito com o pagamento de uma taxa única de R$ 5, sendo 
cobrado R$ 2,50 de estudantes e maiores de 60 anos. 

A abertura oficial será realizada na sexta, 12, a partir das 17h, pelo presidente da Anorc, Marcelo 
Passos Sales, e pelo governador, Robinson Faria. Deverão participar da solenidade de abertura 
dirigentes de núcleos e associações de criadores, representantes de parceiros e patrocinadores da 
Festa. 

No sábado, 13, começam os concursos e leilões, além da exposição de animais puros e mestiços. 
Bovinos, Equinos Caprinos e Ovinos fazem parte do rebanho que está no parque ao longo da festa. 
Serão mais de 300 expositores. No total, mais de 2.500 animais Puros de Origem (PO), de linhagem 
genética de excelência, oriundos de estados de todo o Nordeste e genética de todo o Brasil, estarão 
em exposição e concorrendo nos concursos de raças (realizados nas respectivas pistas de 
julgamentos). 

Serão realizados seis leilões nas noites de sábado, 13 (Nuleite); domingo, 14 (Leilão Emparn e 
Convidados); terça, 16 (ANQM - Cavalos Quarto de Milha 29 anos); quarta, 17 (3º Leilão Nelore 
Montana Potiguar); quinta, 18, (Leilão Sindi Estrelas); e sexta-feira, 19 (Leilão Pérolas do Nordeste) e 
Grande Leilão Boer e Convidados de Ovinos, no Espaço da Associação Norteriograndense de 
Caprinos e Ovinos (Ancoc). Somente nos leilões estima-se que sejam movimentados entre R$ 4,5 
milhões e R$ 5 milhões em negócios. 

Já desde o sábado, 13, a sexta 19, serão realizados, ainda, os tradicionais julgamentos, incluindo as 
raças de bovinos (Pardo-Suíço, Sindi, Gir, Nelore, Gir, Girolando, Guzerá; Ovinos (Santa Inês, Dorper, 
White Dorper, Somalis, Soinga, Morada Nova e Cariri) e Caprinos (Boer, Anglo-Nubiana, Saanen, 
Toggenburg, Alpina, Bhujj, Savana e Kalarari). Também, como novidade deste ano, haverá exposição 
de bovinos da raça Senepol ( originária do Caribe e com grande aptidão a altas temperaturas). 

Outras atrações serão o desfile de cavalos Quarto de Milha, a Galeria dos Garanhões, a Exposição 
Nacional da Raça Sindi, e a 12ª Exposição Ranqueada do Cavalo Pônei de Parnamirim, com animais 
de diversas partes do Nordeste. Os passeios de pôneis, aliás, são uma atração à parte durante todos 
os dias da Festa do Boi. 



 

Além dos leilões, julgamentos e desfiles de raças de bovinos, equinos, caprinos e ovinos, a Festa do 
Boi volta a contar este ano com algumas inovações introduzidas no ano passado e que fizeram 
bastante sucesso como a Feira de Aquarismo do Rio Grande do Norte; Exposição Nacional de Peixes 
Ornamentais, Mostra Nacional de Queijos Artesanais, exposição, degustação e comercialização de 
produtos que unem qualidade e valorização da cultura local. 

Outra novidade que se repete este ano é a Copa Potiguar de Três Tambores - modalidade de montaria 
de exibição - que deve reunir cerca de 200 cavaleiros e distribuir mais de R$ 25 mil em prêmio. Haverá 
ainda, este ano, um show do humorista Zé Lezin, na segunda, 15 de outubro, às 20h, na área de 
exposições e eventos. 

"Este ano tivemos um período chuvoso bem melhor e isso muda a nossa empolgação com o evento. A 
chuva é uma das matérias-primas do Agronegócio. Certamente deveremos ter números bem melhores, 
além de uma melhor qualidade dos animais em exposição, de todos os tipos. Toda a cadeira 
agropecuária deverá ter uma presença bem mais consistente no evento deste ano. A Festa do Boi, por 
sua tradição e sua envergadura, é um marco importantíssimo para o agronegócio potiguar e até do 
Nordeste", afirma o presidente da Anorc, Marcelo Passos. 

SHOWS MUSICAIS 

Outra atração à parte da Festa do Boi, a Arena de Shows mais uma vez contará com uma 
programação diversificada uma estreia de peso no evento. Sob a batuta da Clap Entretenimento, Luan 
Promoções e Destaque Propaganda, a Arena de Shows terá, no sábado, 13, shows de Gustavo Mioto, 
Saia Rodada e do fenômeno Wesley Safadão, que participa pela primeira vez do evento. Já no sábado, 
20, a música fica por conta da dupla Zé Neto e Cristiano; a "Fenomenal", Márcia Felipe e o "Gigante", 
Léo Santana. 
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