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Sondagem realizada pela 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, atestou que o São João 

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

município. Os dados oficiais foram expostos em evento ocorrido nesta quinta-feira, 19, 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. 
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A enquete executada pelo Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento do Comércio – 

IPDC, 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. “A festa [São João] tem uma capacidade maravilhosa de movimentar recursos. O 

prefeito [Gustavo Soares] disse que investiu cerca de R$ 1,5 milhão e a festa deu um 

retorno para o município de R$ 25 milhões. O São João mais consolidado do estado é o de 

Assú. É um evento muito bem avaliado, mas pode crescer mais ainda”, disse Jaime Mariz, 

da Fecomércio/RN. “Este estudo nos trouxe a certeza da relevância e grandeza do nosso 

São João”, frisou o prefeito Gustavo Soares. 

Imagens: Marcos Costa/Assessoria 

Prefeitura Municipal do Assú 

Secretaria de Comunicação e Ouvidoria 
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Assú: São João 2018 movimentou R$ 25 milhões, 
revela pesquisa Fecomércio-Sindivarejo 

 

 
 
Sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do RN (Fecomércio/RN), com o apoio do Sindicato do Comércio 
Varejista (Sindivarejo-Assú), por solicitação do prefeito Gustavo Soares, 
atestou que o São João 2018, em junho, possibilitou um aquecimento de 
mais de R$ 25 milhões na economia do município. 
 
Os dados oficiais foram expostos em evento ocorrido nesta quinta-feira (19) 
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 executada pelo Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento do 
Comércio (IPDC), 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. 
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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. 

 

Imagens: Marcos Costa/Assessoria  

 
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. 
 
“A festa [São João] tem uma capacidade maravilhosa de movimentar 
recursos. O prefeito [Gustavo Soares] disse que investiu cerca de R$ 1,5 
milhão e a festa deu um retorno para o município de R$ 25 milhões. O São 
João mais consolidado do estado é o de Assú. É um evento muito bem 
avaliado, mas pode crescer mais ainda”, disse Jaime Mariz, da 
Fecomércio/RN. 
 
“Este estudo nos trouxe a certeza da relevância e grandeza do nosso São 
João”, frisou o prefeito Gustavo Soares. 
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São João de Assú fez girar mais de R$ 25 milhões 
na economia da cidade este ano, aponta pesquisa 

Dado faz parte do levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio RN que também traçou perfil do 

público 

O mês de junho é particularmente especial para a região Nordeste, sobretudo 
em função dos festejos dos santos Antônio, João e Pedro. No caso específico 

do São João, uma cidade potiguar aposta mais fortemente na data. Em Assú, 
distante 220 km de Natal, o festejo junino une-se à devoção ao padroeiro da 
cidade em um verdadeiro caldeirão de eventos que enaltecem a fé e cultura 
do seu povo. 

Anualmente, shows de artistas nacionais, festival de quadrilhas juninas e 

vários projetos culturais se espalham por cerca de duas semanas na cidade 
em festa. Para aferir os impactos do evento na economia do município e 
traçar um perfil do público que circulou por ele, o Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio Rio Grande do Norte 
(IPDC/Fecomércio RN) foi à cidade entre os dias 21 a 24 de junho e 
entrevistou 500 pessoas, em pontos estratégicos da festa. 

Os dados foram apresentados no final da manhã desta quinta-feira, 19 de 

julho, pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista da cidade, Francisco 
de Assis Barbosa e pelo diretor Executivo da Fecomércio RN, Jaime Mariz, em 
evento realizado no Cine Teatro Pedro Amorim que contou com a presença do 

prefeito da cidade, Gustavo Montenegro Soares, além de secretários 
municipais, vereadores e empresários. 

De acordo com o levantamento do IPDC, com base no público fornecido pela 
Prefeitura de Assú, que foi de mais de mais de 315 mil pessoas participantes 

do evento, o São João de Assú 2018 fez circular na economia da cidade mais 
de R$ 25 milhões. Destes, quase R$ 15 milhões foram deixados pelos 
turistas. 

Com relação ao público do São João de Assú este ano, a pesquisa revelou que 
53,2% eram homens e 46,8% eram mulheres. A maioria tinha entre 25 a 44 

anos (57,4%) e mais de 65% estavam acompanhados de seus familiares. A 
festa concentrou grande parcela de potiguares (94,6%), sendo 60,8% 
moradores de Assú. 39,2% dos entrevistados pelo IPDC eram turistas (aquele 

que efetuou pelo menos um pernoite na cidade) e visitantes (aquele que 
permaneceu menos de 24 horas na cidade para participar de alguma 
atividade da festa), vindo de outras cidades e estados, como Ceará (1,6%), 

Paraíba (1%) e Pernambuco (0,6%), interessados em conhecer e visitar a 
cidade e em participar da festa. 

Entre os turistas, 70,8% escolheram casas de parentes ou de amigos para se 
hospedar e 21,6% hotéis e pousadas. O gasto médio diário individual dos  
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assuenses na festa foi de R$ 54,11, contra R$ 119,20 gastos pelos turistas e 
visitantes. Entre os entrevistados, 87,2% já haviam participado de alguma 

outra edição do São João de Assú e 12,8% estavam participando pela 
primeira vez do evento, inclusive, 26,4% dos turistas e visitantes estavam 
conhecendo pela primeira vez a festa que comemorou 292 anos. 

O público tomou conhecimento do São João de Assú de diversas formas: 
através de amigos e parentes (24,6%), internet (20,8%) e outros já 

conheciam o evento (59,8%). Os aspectos que mais motivaram a ida ao 
município da região Oeste para conhecer o São João foram a alegria, 
animação do evento (51%), atrações musicais divulgadas (41%), atrativos 
gratuitos (23,8%), lazer e turismo (21%) e a decoração da cidade (16%). 

Dentre esses, os locais mais frequentados pelos turistas, visitantes e pela 
população local foram os espaços das atrações musicais (43%), festival de 
quadrilhas juninas (30,8%) e bares e restaurantes (20,6%). 

Os entrevistados também avaliaram os pontos do evento, classificando-os 
entre bons, ótimo, regular ou ruim. Neste ponto, os itens com maiores 

percentuais de “ótimo e bom” foram hospedagem (97,3%), estrutura do 
evento (91,8%), decoração da cidade (91,3%), organização do evento 
(90,9%) e atrativos culturais (90,8%). Chamaram a atenção negativamente 

os itens: transporte (28,3%), limpeza pública (15,1%) e a divulgação 
(14,8%). 

No geral, 97,2% dos entrevistados pelo IPDC da Fecomércio RN pretendem 
voltar em uma nova edição do São João de Assú e quase 99% (98,8%) do 

público indicam a ida ao evento. Entre 1 a 10, a nota média do evento dada 
pelos entrevistados foi de 8,64. 

“Parabéns a Assú por sua grande festa junina. O Sindivarejo se sente 
realizado pelo sucesso da festa, e por estar sempre contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social da cidade. Gostaria de agradecer à 
Fecomércio pelo empenho em realizar a pesquisa, que nos mostrou esta 
radiografia do São João 2018”, disse o presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Assú, Francisco de Assis Barbosa. 

Diante dos números positivos do evento, o prefeito da cidade, Gustavo 

Montenegro Soares, declarou que se sente na “obrigação de investir ainda 
mais na festa”. “Diante de um investimento de R$ 1,5 milhão que fizemos no 
evento, ter um número de mais de R$ 25 milhões de retorno, é um resultado 

muito bom. É muito dinheiro circulando, é muito desenvolvimento para um 
período tão curto. Gostaria de agradecer o empenho de todos em realizar a 
festa, e também à Fecomércio e ao Sindivarejo por nos presentear com estes 
dados”, comemorou. 

A pesquisa completa está disponível no site da Fecomércio RN: 
http://fecomerciorn.com.br/pesquisas/ 
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São João movimentou R$ 25 milhões na 
economia de Assú, aponta IPDC 
 

 
O mês de junho é particularmente especial para a região Nordeste, sobretudo em 
função dos festejos dos santos Antônio, João e Pedro. No caso específico do São João, 
uma cidade potiguar aposta mais fortemente na data. Em Assú, distante 220 km de 
Natal, o festejo junino une-se à devoção ao padroeiro da cidade em um verdadeiro 
caldeirão de eventos que enaltecem a fé e cultura do seu povo. 
 
Anualmente, shows de artistas nacionais, festival de quadrilhas juninas e vários projetos 
culturais se espalham por cerca de duas semanas na cidade em festa. Para aferir os 
impactos do evento na economia do município e traçar um perfil do público que circulou 
por ele, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da Fecomércio Rio 
Grande do Norte (IPDC/Fecomércio RN) foi à cidade entre os dias 21 a 24 de junho e 
entrevistou 500 pessoas, em pontos estratégicos da festa. 
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Assú: São João 2018 movimentou R$ 25 
milhões, revela pesquisa Fecomércio-
Sindivarejo 
 

 
 
Sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio/RN), com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo-Assú), 
por solicitação do prefeito Gustavo Soares, atestou que o São João 2018, em junho, 
possibilitou um aquecimento de mais de R$ 25 milhões na economia do município. 

 
Os dados oficiais foram expostos em evento ocorrido nesta quinta-feira (19) 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 executada pelo Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento do Comércio 
(IPDC), 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. 
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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. 

 

 

Imagens: Marcos Costa/Assessoria  

 
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. 

 
“A festa [São João] tem uma capacidade maravilhosa de movimentar recursos. O 
prefeito [Gustavo Soares] disse que investiu cerca de R$ 1,5 milhão e a festa deu um 
retorno para o município de R$ 25 milhões. O São João mais consolidado do estado é o 
de Assú. É um evento muito bem avaliado, mas pode crescer mais ainda”, disse Jaime 
Mariz, da Fecomércio/RN. 

 
“Este estudo nos trouxe a certeza da relevância e grandeza do nosso São João”, frisou o 
prefeito Gustavo Soares. 
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FECOMÉRCIO/RN E SINDIVAREJO-ASSÚ 
ANUNCIARÃO PESQUISA SOLICITADA 
PELO MUNICÍPIO 

 

Pleito formulado pelo prefeito Gustavo Soares ao ora presidente licenciado do Sistema 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte – 
Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz, a pesquisa “Perfil do Público do São João do Assú 2018” 
terá seus dados oficiais divulgados publicamente nesta quinta-feira, dia 19. A 
apresentação, com a presença do prefeito municipal; do presidente em exercício da 

Federação, Luiz Lacerda; e, do presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Assú – 

Sindivarejo-Assú, Francisco de Assis Barbosa, ocorrerá às dez e meia da manhã no interior 
do Cine Teatro Pedro Amorim, centro da cidade. 

Executado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio – IPDC, o estudo 
técnico traz detalhes sobre impressões, consumo e recursos financeiros movimentados no 
Assú durante o período de realização da festividade sociocultural e religiosa, vivenciada no 
mês de junho passado. “Os indicadores que serão expostos pela Fecomércio e o 
Sindivarejo, duas instituições sérias e de credibilidade, vão atestar o impacto que a festa 

do nosso padroeiro representa em termos econômicos para o município e toda a região e 
serão úteis para justificar o investimento público no São João”, analisou o prefeito Gustavo 
Soares. 

Imagem: Ilustração/Fecomércio 

Prefeitura Municipal do Assú 

Secretaria de Comunicação e Ouvidoria 
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Senac lança curso que ensina viajantes a 

aprimorar inglês 
Alunos irão aprender a se comunicar em um nível básico na língua inglesa falada e escrita 

Por Redação 

 

O número de brasileiros que viaja para o exterior é crescente, como mostra a Associação 

Brasileira das Operadoras de Turismo. Segundo a entidade, só em 2017, foram 1,2 milhão de 

viajantes contra 954 mil em 2016. Com foco neste público, o Senac RN abriu matrículas para o 

curso Inglês para Viagens. Com início previsto para o dia 24 de julho, as aulas serão realizadas às 

terças e quintas, das 18h30 às 20h30, na Unidade Centro (Natal). 

Para a coordenadora de Idiomas do Senac RN, Cynthia Rossana, o mundo globalizado exige que 

saibamos ao menos o básico para comunicação durante uma viagem internacional. “A proposta 

dessa capacitação é aprimorar as habilidades comunicativas para situações de viagens. O 

importante não é só aprender vocabulário, mas conseguir se comunicar. O curso é bem focado e 

conta com muita prática”, explica. 

A metodologia do Senac utiliza a Abordagem Comunicativa, que privilegia a compreensão e 

expressão oral e escrita em um contexto real. 

No curso, os alunos irão aprender a se comunicar em um nível básico na língua inglesa falada e 

escrita, utilizando funções comunicativas voltadas para o turismo nas mais diversas situações, tais 

como: aeroportos, hotéis, lojas, feiras, restaurantes, museus e pontos turísticos. 

O curso tem duração de quase quatro meses, com 75 horas de aulas. Outras informações podem 

ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 ou por meio do site www.rn.senac.br. 

Há cerca de 20 anos ofertando cursos de idiomas no Rio Grande do Norte, o Senac é referência na 

área. Além do Inglês, a Instituição oferta cursos de Alemão, Italiano, Espanhol e Francês. 
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Senac lança curso que ensina viajantes a 

aprimorar inglês 

 
HÁ CERCA DE 20 ANOS OFERTANDO CURSOS DE IDIOMAS NO RIO GRANDE DO NORTE, 

O SENAC É REFERÊNCIA NA ÁREA 

 

O número de brasileiros que viaja para o exterior é crescente, como mostra a 

Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Segundo a entidade, só em 2017, 

foram 1,2 milhão de viajantes contra 954 mil em 2016. Com foco neste público, o 

Senac RN abriu matrículas para o curso Inglês para Viagens. Com início previsto 

para o dia 24 de julho, as aulas serão realizadas às terças e quintas, das 18h30 às 

20h30, na Unidade Centro (Natal). 

Para a coordenadora de Idiomas do Senac RN, Cynthia Rossana, o mundo globalizado 

exige que saibamos ao menos o básico para comunicação durante uma viagem 

internacional. “A proposta dessa capacitação é aprimorar as habilidades 

comunicativas para situações de viagens. O importante não é só aprender vocabulário, 

mas conseguir se comunicar. O curso é bem focado e conta com muita prática”, 

explica. 
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A metodologia do Senac utiliza a Abordagem Comunicativa, que privilegia a 

compreensão e expressão oral e escrita em um contexto real.  

No curso, os alunos irão aprender a se comunicar em um nível básico na língua 

inglesa falada e escrita, utilizando funções comunicativas voltadas para o turismo nas 

mais diversas situações, tais como: aeroportos, hotéis, lojas, feiras, restaurantes, 

museus e pontos turísticos. 

O curso tem duração de quase quatro meses, com 75 horas de aulas. Outras 

informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 ou por meio do 

site www.rn.senac.br. 

Há cerca de 20 anos ofertando cursos de idiomas no Rio Grande do Norte, o Senac é 

referência na área. Além do Inglês, a Instituição oferta cursos de Alemão, Italiano, 

Espanhol e Francês. 
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SENAC LANÇA CURSO QUE ENSINA 
VIAJANTES A APRIMORAR INGLÊS 

 

O número de brasileiros que viaja para o exterior é crescente, como mostra a 
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Segundo a entidade, só 
em 2017, foram 1,2 milhão de viajantes contra 954 mil em 2016. Com foco 
neste público, o Senac RN abriu matrículas para o curso Inglês para Viagens. 
Com início previsto para o dia 24 de julho, as aulas serão realizadas às 
terças e quintas, das 18h30 às 20h30, na Unidade Centro (Natal). 
 
Para a coordenadora de Idiomas do Senac RN, Cynthia Rossana, o mundo 
globalizado exige que saibamos ao menos o básico para comunicação 
durante uma viagem internacional. “A proposta dessa capacitação é 
aprimorar as habilidades comunicativas para situações de viagens. O 
importante não é só aprender vocabulário, mas conseguir se comunicar. O 
curso é bem focado e conta com muita prática”, explica. 
 
A metodologia do Senac utiliza a Abordagem Comunicativa, que privilegia a 
compreensão e expressão oral e escrita em um contexto real.  
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 Senac / Foto: Divulgação 

Senac lança curso que ensina viajantes a 

aprimorar inglês 

A metodologia do Senac utiliza a Abordagem Comunicativa, que privilegia a 
compreensão e expressão oral e escrita em um contexto real 

O número de brasileiros que viaja para o exterior é crescente, como mostra a 
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Segundo a entidade, só em 
2017, foram 1,2 milhão de viajantes contra 954 mil em 2016. Com foco neste 
público, o Senac RN abriu matrículas para o curso Inglês para Viagens. Com 
início previsto para o dia 24 de julho, as aulas serão realizadas às terças e 
quintas, das 18h30 às 20h30, na Unidade Centro (Natal). 

Para a coordenadora de Idiomas do Senac RN, Cynthia Rossana, o mundo 
globalizado exige que saibamos ao menos o básico para comunicação durante 
uma viagem internacional. “A proposta dessa capacitação é aprimorar as 
habilidades comunicativas para situações de viagens. O importante não é só 
aprender vocabulário, mas conseguir se comunicar. O curso é bem focado e 
conta com muita prática”, explica. 

A metodologia do Senac utiliza a Abordagem Comunicativa, que privilegia a 
compreensão e expressão oral e escrita em um contexto real. 
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No curso, os alunos irão aprender a se comunicar em um nível básico na 
língua inglesa falada e escrita, utilizando funções comunicativas voltadas para 
o turismo nas mais diversas situações, tais como: aeroportos, hotéis, lojas, 
feiras, restaurantes, museus e pontos turísticos. 

O curso tem duração de quase quatro meses, com 75 horas de aulas. Outras 
informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 ou por meio do 
site www.rn.senac.br. 

Há cerca de 20 anos ofertando cursos de idiomas no Rio Grande do Norte, o 
Senac é referência na área. Além do Inglês, a Instituição oferta cursos de 
Alemão, Italiano, Espanhol e Francês. 

 
 

http://www.rn.senac.br/
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O número de brasileiros que viaja para o exterior é crescente, como mostra a 

Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Segundo a entidade, só 

em 2017, foram 1,2 milhão de viajantes contra 954 mil em 2016. Com foco 

neste público, o Senac RN abriu matrículas para o curso Inglês para Viagens. 

Com início previsto para o dia 24 de julho, as aulas serão realizadas às 

terças e quintas, das 18h30 às 20h30, na Unidade Centro (Natal). 

 

Para a coordenadora de Idiomas do Senac RN, Cynthia Rossana, o mundo 

globalizado exige que saibamos ao menos o básico para comunicação 

durante uma viagem internacional. "A proposta dessa capacitação é 

aprimorar as habilidades comunicativas para situações de viagens. O 

importante não é só aprender vocabulário, mas conseguir se comunicar. O 

curso é bem focado e conta com muita prática", explica. 

 

 

A metodologia do Senac utiliza a Abordagem Comunicativa, que privilegia a 

compreensão e expressão oral e escrita em um contexto real.  

 

 

No curso, os alunos irão aprender a se comunicar em um nível básico na 

língua inglesa falada e escrita, utilizando funções comunicativas voltadas 
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para o turismo nas mais diversas situações, tais como: aeroportos, hotéis, 

lojas, feiras, restaurantes, museus e pontos turísticos. 

 

 

O curso tem duração de quase quatro meses, com 75 horas de aulas. Outras 

informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 ou por meio do 

site www.rn.senac.br. 

 

 

Há cerca de 20 anos ofertando cursos de idiomas no Rio Grande do Norte, o 

Senac é referência na área. Além do Inglês, a Instituição oferta cursos de 

Alemão, Italiano, Espanhol e Francês. 
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RN: SENAC LANÇA CURSO QUE ENSINA 
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O número de brasileiros que viaja para o exterior é crescente, como mostra a 
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Segundo a entidade, só em 
2017, foram 1,2 milhão de viajantes contra 954 mil em 2016. Com foco neste 
público, o Senac RN abriu matrículas para o curso Inglês para Viagens. Com 
início previsto para o dia 24 de julho, as aulas serão realizadas às terças e 
quintas, das 18h30 às 20h30, na Unidade Centro (Natal). 
 
Para a coordenadora de Idiomas do Senac RN, Cynthia Rossana, o mundo 
globalizado exige que saibamos ao menos o básico para comunicação durante 
uma viagem internacional. “A proposta dessa capacitação é aprimorar as 
habilidades comunicativas para situações de viagens. O importante não é só 
aprender vocabulário, mas conseguir se comunicar. O curso é bem focado e 
conta com muita prática”, explica. 
 
A metodologia do Senac utiliza a Abordagem Comunicativa, que privilegia a 
compreensão e expressão oral e escrita em um contexto real. 
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EM NATAL, FEDERAÇÕES 
DISCUTEM IMPLANTAÇÃO DO 
ESOCIAL 
Por William Medeiros. 

As federações de transporte, indústria, comércio e agricultura estiveram 
reunidas nesta semana, na sede da Fecomércio, em Natal-RN, para 
discussão da implantação do e-Social e organização da rodada de 
treinamentos para os setores sobre o tema. O representante da Fetronor, o 
superintendente Eiblyng Scardini Menegazo, disse que o encontro serviu ara 
conhecer melhor as mudanças no ambiente empresarial com a implantação 
do e-Social, uma vez que se trata de uma exigência com cobranças de 
multas para aquelas que não cumprirem a norma. 

A partir deste ano, as empresas também terão que adotar o sistema. 
Inicialmente, as que têm um faturamento anual superior a R$ 78 milhões 
ficaram obrigadas a usar o e-Social. As demais empresas serão obrigadas a 
aderir ao sistema a partir do dia 16 de julho de 2018. Já os entes públicos só 
terão que aderir ao sistema a partir de 14 de janeiro de 2019. A implantação 
é progressiva, até que todos os dados passem a ser entregues neste 
sistema. 

Sobre o E-social 

Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial). Por meio desse sistema, os empregadores passarão a 
comunicar ao Governo, de forma unificada, as informações relativas aos 
trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de 
pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, 
escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. 

Foto: FETRONOR. 
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