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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM DATA: 12.07.14              
 
Copa do Mundo e política marcam noticiário da semana - Notícias - Notícias 
Nominuto - Nominuto.com 
 
 
sexta-feira 
 
Os cerca de 180 mil turistas que visitaram Natal no período 
de 12 a 25 de junho, durante os jogos da Copa do Mundo Fifa 2014 na capital 
potiguar, gastaram, em média, R$ 1.854,11 cada um, considerando apenas os 
valores de refeições, estadia, deslocamento e lazer. Isso quer dizer que, 
juntos, estes visitantes injetaram cerca de R$ 333,74 milhões na nossa 
economia. Além disso, a grande maioria deles (69,6%) veio pela primeira vez à 
cidade e pretende voltar em outra oportunidade (69,2%). Os números fazem parte 
da pesquisa &quot;Perfil dos turistas presentes em Natal durante a Copa do 
Mundo Fifa 2014&quot;, realizada pelo Istituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio (IPDC), ligado à Fecomércio RN. 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE PROGRAMA REGISTRANDO DATA: 12.07.14              
NATAL: GASTOS DOS TURISTAS NA COPA SOMARAM R$ 333,74 MILHÕES 
 

 
Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio: legado positivo 
julho 12th, 2014  
 
 
Os turistas que estiveram em Natal durante a Copa do Mundo injetaram R$ 333,74 
milhões no comércio da cidade com gastos direcionados principalmente aos 
segmentos de alimentos e bebidas, hospedagem, transportes e compras em geral. A 
informação foi divulgada ontem pela Federação de Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio-RN), que entrevistou 1 mil visitantes 
para a pesquisa realizada de 12 a 25 de junho pelo Istituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado a Fecomércio. O levantamento mostra 
que o gasto médio por turista foi de R$ 1.854,11 e que Natal recebeu 180 mil 
visitantes durante a Copa. 
 



 

 
De acordo com a pesquisa, a maioria dos turistas (69,6%) veio pela primeira vez à 
cidade. Dentre os visitantes, 69,2% responderam que pretendem voltar em outra 
oportunidade. “O número final alcançado é satisfatório. O que marca ainda esse 
resultado satisfatório: quase 70% desses visitantes desejam retornar por conta da 
hospitalidade, dos atrativos naturais e outros fatores”, analisa Marcos Guedes, 
diretor executivo da entidade. 
 
Em resposta que permitia múltipla escolha, 80,7% disseram que gastaram com 
alimentos e bebidas, 62,8% falaram em gastos com hospedagem, 56,8% citaram 
custos com transportes e deslocamentos e 51% informaram que gastaram em 
alguma compra. Cada turista ficou em média cinco dias na capital potiguar. 
 
O levantamento mostrou ainda que o perfil dos visitantes foi de pessoas com idades 



 

entre 35 e 59 anos (49,4%), que vieram com suas famílias (46,4%) e de alta renda 
familiar mensal. Entre os entrevistados para a pesquisa, a maioria (47,4%) têm 
rendimento entre R$ 7 mil e R$ 15 mil. 
 
Público  
A pesquisa reforça dados que já haviam aparecido em pesquisa divulgada esta 
semana pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no RN (ABIH-RN): 
mexicanos (11,9%), americanos (11,1%) e japoneses (10,3%) estiveram entre os 
principais estrangeiros recebidos em Natal durante o Mundial.  Entre os turistas 
nacionais, os estados de São Paulo (8,9%), Rio de Janeiro (6,3%),  Pernambuco (2,9%) 
e Paraíba (2,8%) lideraram a lista de estados emissores. 
 
Sobre os preços, 64,9% dos entrevistados disseram que acharam “normais. Por outro 
lado, 27,9% avaliaram os valores cobrados como “elevados”. A pesquisa também 
pediu que os turistas atribuíssem uma nota de zero a dez a alguns itens. A maior 
nota média ficou com os Atrativos Naturais (8,93), seguida da Hospitalidade  (8,79), 
dos Locais de Alimentação (8,4%) e Meios de Hospedagem (7,89). 
 
No quesito acesso e transporte, no entanto, a média ficou em 6,9%, resultado que 
na avaliação da Fecomércio-RN tem relação com a greve dos rodoviários. 
 
“Os números mostram que tivemos um bom volume de novos recursos circulando, 
que as pessoas gostaram e pretendem, sim, retornar”, afirma o presidente da 
Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz. “Ficamos como legado com um grande potencial 
de abertura de novos mercados emissores”, completa. 
 
Vinícius Menna/TN 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG THALITA MOEMA DATA: 12.07.14               
 
 
Thalita Moema | Fecomércio divulga que turistas gastaram R$ 333 milhões 
durante a Copa em Natal 
 
 Escrito por Thalita em 11 julho, 2014 na categoria Política com nenhum comentário 
 
O sistema Fecomércio divulgou nesta sexta-feira 11, dados sobre os valores que 
foram deixados pelos turistas em Natal durante os jogos da Copa do Mundo que 
aconteceram na cidade. 
 
A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 25 de junho, pelo Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Comércio – IPDC, foram quase 180 mil turistas que gastaram R$ 
333 milhões em Natal. 
 
 tags: Copa do Mundo 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO WALACE  DATA: 12.07.14              
 
PESQUISA SOBRE A COPA  
Natal recebeu cerca de 180 mil turistas no período de 12 a 25 de junho, durante os 
quatro jogos da Copa do Mundo, gastaram, em média, R$ 1.854,11 (cada), ada 
turista ficou em média cinco dias na cidade e estes visitantes injetaram cerca de R$ 
333,74 milhões na economia local. 69,6% visitou a cidade pela primeira vez, e dessa 
porcentagem 69,2% pretendem retornar para a cidade do Sol. A pesquisa foi 
realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à 
Fecomércio RN. Mexicanos, norte-americanos e japoneses foram as nacionalidades 
que mais visitaram Natal, e para a maioria dos visitantes o mais chamativo na capital 
potiguar são os atrativos naturais, seguidos pela hospitalidade, alimentação e 
hospedagem. Transporte obteve pior nota, devido a greve realizada naquele 
período. 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 11.07.14              
 
Fecomércio estima em R$ 333 milhões gastos dos turistas em Natal » Blog do 
Marcos Dantas 
 
 
O Sistema Fecomércio divulgou hoje um levantamento sobre os valores deixados 
pelos turistas em Natal durante a Copa do Mundo. Em pesquisa realizada entre 12 e 
25 de junho, pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), os 
quase 180 mil turistas teriam gasto R$ 333 milhões na capital potiguar durante o 
mundial. 
 
De acordo com o levantamento, que ouviu mil pessoas, o gasto médio por cada 
grupo de dois turistas foi de R$ 3.708,23, enquanto os valores gastos por 
estrangeiros foram de R$ 4.356,20, em média, por cada grupo. Os valores, ainda de 
acordo com a Fecomércio, correspondem aos valores pagos por refeições, estadia, 
deslocamento e lazer. Em uma resposta que permitia múltipla escolha, 80,7% 
disseram que gastaram com alimentos e bebidas, 62,8% citaram gastos com 
hospedagem, 56,8% apontaram custos com transportes/deslocamentos e 51% 
disseram que gastaram algum dinheiro com compras. Cada turista, segundo a 
pesquisa, ficou em média cinco dias na cidade. 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE  DATA: 12.07.14              
 
Tribuna do Norte | Copa 2014 
 
O Sistema Fecomércio divulgou hoje um levantamento sobre os valores deixados 
pelos turistas em Natal durante a Copa do Mundo. 
 
 Em pesquisa realizada entre 12 e 25 de junho, pelo Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Comércio (IPDC), os quase 180 mil turistas teriam gasto R$ 333 
milhões na capital potiguar durante o mundial. 
De acordo com o levantamento, que ouviu mil pessoas, o gasto médio por cada 
grupo de dois turistas foi de R$ 3.708,23, enquanto os valores gastos por 
estrangeiros foram de R$ 4.356,20, em média, por cada grupo. Os valores, ainda de 
acordo com a Fecomércio, correspondem aos valores pagos por refeições, estadia, 
deslocamento e lazer. Em uma resposta que permitia múltipla escolha, 80,7% 
disseram que gastaram com alimentos e bebidas, 62,8% citaram gastos com 
hospedagem, 56,8% apontaram custos com transportes/deslocamentos e 51% 
disseram que gastaram algum dinheiro com compras. Cada turista, segundo a 
pesquisa, ficou em média cinco dias na cidade. 
 
Além dos valores, a pesquisa também analisou o perfil dos turistas que estiveram na 
cidade. Segundo a Fecomércio, a grande maioria deles (69,6%) esteve pela primeira 
vez na cidade e pretende voltar em outra oportunidade (69,2%). Sobre a faixa etária, 
49,4% tinha entre 35 e 59 anos, 46,4% vieram com as famílias e 47% tinham renda 
familiar mensal entre R$ 7 mil e R$ 15 mil.  
 
O México (11,9%), os Estados Unidos (11,1%) e o Japão (10,3%) foram os países que 
mais enviaram visitantes para Natal. Já entre os turistas nacionais, os estados de São 
Paulo (8,9%), Rio de Janeiro (6,3%), Pernambuco (2,9%) e Paraíba (2,8%) lideram a 
lista de emissores. 
 
A pesquisa da Fecomércio também pediu que os visitantes atribuíssem notas de zero 
a dez a alguns itens da cidade. A maior nota média ficou com os Atrativos Naturais 
(8,93), seguida da Hospitalidade  (8,79), dos Locais de Alimentação (8,4%) e Meios de 
Hospedagem (7,89). O Acesso e o Transporte - muito, em parte, devido à greve dos 
Rodoviários, que retirou de circulação grande parte da frota de ônibus urbanos de 
Natal neste período - foi o item com pior nota: 6,69. 
 
Sobre os preços praticados em Natal, 64,9% dos entrevistados os classificaram como 
&quot;Normais&quot; e apenas 27,9% os tacharam de &quot;Elevados&quot;. 
 
&quot;Os números da pesquisa são, a meu ver, um retrato muito claro do sucesso 
que foi o evento para a nossa cidade. Eles mostram que tivemos um bom volume de 
novos recursos circulando, que as pessoas gostaram e pretendem, sim, retornar. 



 

Além disso, como um percentual muito grande de visitantes esteve aqui pela 
primeira vez, ficamos como legado com um grande potencial de abertura de novos 
mercados emissores. Cabe a todos nós, agora, dar continuidade ao trabalho de 
divulgação de modo a efetivamente transformar estas oportunidades, esta pré-
disposição de retorno, em negócios&quot;, afirma o presidente da Fecomércio, 
Marcelo Queiroz. 
 
Prefeitura  
 
No fim de junho, a Prefeitura do Natal também avaliou a Copa do Mundo em Natal. 
O prefeito Carlos Eduardo comemorou os investimentos em mobilidade, com R$ 222 
milhões investidos somente no complexo viário Dom Eugênio Sales. Porém, os 
números apresentados sobre os gastos dos turistas são inferiores aos apresentados 
pela Fecomércio. De acordo com o Executivo, foram movimentados R$ 300 milhões 
nos diversos setores durante a Copa do Mundo. 
 
Matéria atualizada para correção de informação repassada pela Fecomércio. 
 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: SITE NOVO JORNAL  DATA: 11.07.14             
 
Turistas gastaram em Natal mais de R$ 330 milhões durante a Copa, diz 
Fecomércio   

 
 
Os cerca de 180 mil turistas que visitaram Natal no período de 12 a 25 de junho, 
durante os jogos da Copa do Mundo, deixaram  R$ 333,74 milhões na economia da 
cidade, de acordo com estudo feito pela Federação do Comércio do Rio Grande do 
Norte (FECOMÉRCIO).  
 
  
 
O levantamento mostra que o turista teve um gasto médio diário de R$ 1.854,11. A 
análise aponta para que 80,7% dos recursos foram a despesas com alimentos e 
bebidas, 62,8% citaram gastos com hospedagem, 56,8% apontaram custos com 
transportes e 51% disseram que gastaram algum dinheiro com compras. 
 
  
 
Os números fazem parte da pesquisa &quot;Perfil dos turistas presentes em Natal 
durante a Copa do Mundo Fifa 2014&quot;, realizada pelo Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Fecomércio RN. 



 

 
A pesquisa da Fecomércio também pediu que os visitantes atribuíssem notas de zero 
a dez a alguns itens da cidade. A maior nota média ficou com os Atrativos Naturais 
(8,93), seguida da Hospitalidade (8,79), dos Locais de Alimentação (8,4%) e Meios de 
Hospedagem (7,89).  
 
  
 
&quot;Os números da pesquisa são, a meu ver, um retrato muito claro do sucesso 
que foi o evento para a nossa cidade. Eles mostram que tivemos um bom volume de 
novos recursos circulando, que as pessoas gostaram e pretendem, sim, retornar. 
Além disso, como um percentual muito grande de visitantes esteve aqui pela 
primeira vez, ficamos como legado com um grande potencial de abertura de novos 
mercados emissores&quot;, afirma o presidente da Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz. 
 
  
 
Além disso, a grande maioria deles (69,6%) veio pela primeira vez à cidade e 
pretende voltar em outra oportunidade (69,2%).  
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG ROSALIE ARRUDA  DATA: 11.07.14              
 
Rosalie Arruda: Para o Comércio, Copa foi um "sucesso" 
 
Os cerca de 180 mil turistas que visitaram 
 Natal no período de 12 a 25 de junho, durante os jogos da Copa do Mundo 
 Fifa 2014 na capital potiguar, gastaram, em média, R$ 1.854,11 cada um, 
 considerando apenas os valores de refeições, 
 estadia, deslocamento e lazer.  
 
Isso quer dizer que, juntos, estes  visitantes injetaram cerca de R$ 333,74 milhões na 
nossa economia.  Além disso, a grande maioria deles (69,6%) veio pela primeira vez à 
cidade e pretende voltar em outra oportunidade (69,2%).  
 
Os números fazem parte da pesquisa &quot;Perfil dos turistas presentes em  
Natal durante a Copa do Mundo Fifa 2014&quot;, realizada pelo Istituto de  
Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Fecomércio RN. 
 
O México (11,9%), os Estados Unidos (11,1%) e o Japão (10,3%) foram os países que 
mais enviaram visitantes para Natal. Já entre os turistas nacionais, os estados de São 
 Paulo (8,9%), Rio de Janeiro (6,3%),  Pernambuco 
 (2,9%) e Paraíba (2,8%) lideram a lista de emissores. Cada turista ficou em média 5 
dias na  cidade.  
 
O gasto médio de R$ 1.854,11 foi bem dividido.  “Os números da pesquisa são, a 
meu ver, um retrato muito claro do sucesso que foi o evento para a nossa cidade”, 
afirmou o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE  DATA: 11.07.14              
'Turistas da Copa' gastaram mais de R$ 330 milhões em Natal | O Jornal de Hoje 
 
Foto: José Aldenir 
 

 
Os cerca de 180 mil turistas que visitaram Natal no período de 12 a 25 de junho, 
durante os jogos da Copa do Mundo Fifa 2014 na capital potiguar, gastaram, em 
média, R$ 1.854,11 cada um, considerando apenas os valores de refeições, estadia, 
deslocamento e lazer. Isso quer dizer que, juntos, estes visitantes injetaram cerca de 



 

R$ 333,74 milhões na nossa economia. Além disso, a grande maioria deles (69,6%) 
veio pela primeira vez à cidade e pretende voltar em outra oportunidade (69,2%). Os 
números fazem parte da pesquisa “Perfil dos turistas presentes em Natal durante a 
Copa do Mundo Fifa 2014″, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
do Comércio (IPDC), ligado à Fecomércio RN. 
 
O levantamento mostra que de uma maneira geral o perfil dos nossos visitantes foi 
de pessoas com idades entre 35 e 59 anos (49,4%), que vieram com suas famílias 
(46,4%) e de alta renda familiar mensal – 47,4% dos entrevistados têm rendimento 
entre R$ 7 mil e R$ 15 mil. O México (11,9%), os Estados Unidos (11,1%) e o Japão 
(10,3%) foram os países que mais enviaram visitantes para Natal. Já entre os turistas 
nacionais, os estados de São Paulo (8,9%), Rio de Janeiro (6,3%), Pernambuco (2,9%) 
e Paraíba (2,8%) lideram a lista de emissores. 
 
Cada turista ficou em média 5 dias na cidade. O gasto médio de R$ 1.854,11 foi bem 
dividido. Em uma resposta que permitia múltipla escolha, 80,7% disseram que 
gastaram com alimentos e bebidas, 62,8% citaram gastos com hospedagem, 56,8% 
apontaram custos com transportes/deslocamentos e 51% disseram que gastaram 
algum dinheiro com compras. 
 
A pesquisa da Fecomércio também pediu que os visitantes atribuíssem notas de zero 
a dez a alguns itens da cidade. A maior nota média ficou com os Atrativos Naturais 
(8,93), seguida da Hospitalidade (8,79), dos Locais de Alimentação (8,4%) e Meios de 
Hospedagem (7,89). O Acesso e o Transporte – muito, em parte, devido à greve dos 
Rodoviários, que retirou de circulação grande parte da frota de ônibus urbanos de 
Natal neste período – foi o item com pior nota: 6,69. 
 
Sobre os preços praticados em Natal, 64,9% dos entrevistados os classificaram como 
“Normais” e apenas 27,9% os tacharam de “Elevados”. 
 
“Os números da pesquisa são, a meu ver, um retrato muito claro do sucesso que foi 
o evento para a nossa cidade. Eles mostram que tivemos um bom volume de novos 
recursos circulando, que as pessoas gostaram e pretendem, sim, retornar. Além 
disso, como um percentual muito grande de visitantes esteve aqui pela primeira vez, 
ficamos como legado com um grande potencial de abertura de novos mercados 
emissores. Cabe a todos nós, agora – governos, entidades, empresários -, dar 
continuidade ao trabalho de divulgação de modo a efetivamente transformar estas 
oportunidades, esta pré-disposição de retorno, em negócios”, afirma o presidente 
da Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM DATA: 12.07.14              
 
Turistas que vieram para a copa gastaram mais de R$ 330 milhões em Natal, diz 
Fecomércio - Notícias - Turismo - Nominuto.com 
 

 
 
Arquivo Nominuto  
 
 Levantamento do IPDC ouviu mil turistas, no período de 12 a 25 de junho e engloba 
visitantes estrangeiros e nacionais.  
 
Os cerca de 180 mil turistas que visitaram Natal 
no período de 12 a 25 de junho, durante os jogos da Copa do Mundo Fifa 2014 na 
capital potiguar, gastaram, em média, R$ 1.854,11 cada um, considerando apenas 
os valores de refeições, estadia, deslocamento e lazer. Isso quer dizer que, 
juntos, estes visitantes injetaram cerca de R$ 333,74 milhões na nossa economia. 
Além disso, a grande maioria deles (69,6%) veio pela primeira vez à cidade e 
pretende voltar em outra oportunidade (69,2%). Os números fazem parte da 
pesquisa &quot;Perfil dos turistas presentes em Natal durante a Copa do Mundo 
Fifa 2014&quot;, realizada pelo Istituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio (IPDC), ligado à Fecomércio RN. 
 
O levantamento mostra que de uma maneira geral o 
perfil dos nossos visitantes foi de pessoas com idades entre 35 e 59 anos 
(49,4%), que vieram com suas famílias (46,4%) e de alta renda familiar mensal – 
47,4% dos entrevistados têm rendimento entre R$ 7 mil e R$ 15 mil. O México 



 

(11,9%), os Estados Unidos (11,1%) e o Japão (10,3%) foram os países que mais 
enviaram visitantes para Natal. Já entre os turistas nacionais, os estados de 
São Paulo (8,9%), Rio de Janeiro (6,3%),  Pernambuco (2,9%) e Paraíba 
(2,8%) lideram a lista de emissores. 
 
Cada turista ficou em média 5 dias na cidade. O 
gasto médio de R$ 1.854,11 foi bem dividido. Em uma resposta que permitia 
múltipla escolha, 80,7% disseram que gastaram com alimentos e bebidas, 62,8% 
citaram gastos com hospedagem, 56,8% apontaram custos com 
transportes/deslocamentos e 51% disseram que gastaram algum dinheiro com 
compras. 
 
A pesquisa da Fecomércio também pediu que os 
visitantes atribuíssem notas de zero a dez a alguns itens da cidade. A maior 
nota média ficou com os Atrativos Naturais (8,93), seguida da 
Hospitalidade  (8,79), dos Locais de Alimentação (8,4%) e Meios de 
Hospedagem (7,89). O Acesso e o Transporte – muito, em parte, devido à greve 
dos Rodoviários, que retirou de circulação grande parte da frota de ônibus 
urbanos de Natal neste período – foi o item com pior nota: 6,69. 
 
Sobre os preços praticados em Natal, 64,9% dos 
entrevistados os classificaram como &quot;Normais&quot; e apenas 27,9% os 
tacharam de &quot;Elevados&quot;. 
 
&quot;Os números da pesquisa são, a meu ver, um 
retrato muito claro do sucesso que foi o evento para a nossa cidade. Eles 
mostram que tivemos um bom volume de novos recursos circulando, que as pessoas 
gostaram e pretendem, sim, retornar. Além disso, como um percentual muito 
grande de visitantes esteve aqui pela primeira vez, ficamos como legado com um 
grande potencial de abertura de novos mercados emissores. Cabe a todos nós, 
agora – governos, entidades, empresários -, dar continuidade ao trabalho de 
divulgação de modo a efetivamente transformar estas oportunidades, esta 
pré-disposição de retorno, em negócios&quot;, afirma o presidente da Fecomércio 
RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE  DATA: 11.07.14              
Turistas que vieram para a copa gastaram mais de R$ 330 milhões em Natal, diz 
Fecomércio | Ponto de Vista com Nelson Freire 

 
 
Os cerca de 180 mil turistas que visitaram Natal no período de 12 a 25 de junho, 
durante os jogos da Copa do Mundo Fifa 2014 na capital potiguar, gastaram, em 
média, R$ 1.854,11 cada um, considerando apenas os valores de refeições, estadia, 
deslocamento e lazer. Isso quer dizer que, juntos, estes visitantes injetaram cerca de 
R$ 333,74 milhões na nossa economia. Além disso, a grande maioria deles (69,6%) 
veio pela primeira vez à cidade e pretende voltar em outra oportunidade (69,2%). Os 
números fazem parte da pesquisa “Perfil dos turistas presentes em Natal durante a 
Copa do Mundo Fifa 2014″, realizada pelo Istituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio (IPDC), ligado à Fecomércio RN. 
 
O levantamento mostra que de uma maneira geral o perfil dos nossos visitantes foi 
de pessoas com idades entre 35 e 59 anos (49,4%), que vieram com suas famílias 
(46,4%) e de alta renda familiar mensal – 47,4% dos entrevistados têm rendimento 
entre R$ 7 mil e R$ 15 mil. O México (11,9%), os Estados Unidos (11,1%) e o Japão 
(10,3%) foram os países que mais enviaram visitantes para Natal. Já entre os turistas 
nacionais, os estados de São Paulo (8,9%), Rio de Janeiro (6,3%),  Pernambuco (2,9%) 
e Paraíba (2,8%) lideram a lista de emissores. 
 
Cada turista ficou em média 5 dias na cidade. O gasto médio de R$ 1.854,11 foi bem 
dividido. Em uma resposta que permitia múltipla escolha, 80,7% disseram que 
gastaram com alimentos e bebidas, 62,8% citaram gastos com hospedagem, 56,8% 
apontaram custos com transportes/deslocamentos e 51% disseram que gastaram 



 

algum dinheiro com compras. 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TN ONLINE/BLOG E-TURISMO  DATA: 11.07.14              
 
Fecomércio-RN divulga ampla pesquisa sobre Copa do Mundo em Natal «  e-
Turismo 
 
Os cerca de 180 mil turistas que visitaram Natal no período de 12 a 25 de junho, 
durante os quatro jogos da Copa do Mundo, gastaram, em média, R$ 1.854,11 
(cada), considerando apenas os valores de refeições, estadia, deslocamento e lazer. 
Cada turista ficou em média cinco dias na cidade.  
 
Juntos, estes visitantes injetaram cerca de R$ 333,74 milhões na nossa economia. 
Além disso, a grande maioria (69,6%) veio pela primeira vez à cidade e pretende 
voltar em outra oportunidade (69,2%).  
 
Os números fazem parte da pesquisa “Perfil dos turistas presentes em Natal durante 
a Copa do Mundo Fifa 2014″, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
do Comércio (IPDC), ligado à Fecomércio RN. 
 
O levantamento mostra que, de uma maneira geral, o perfil dos nossos visitantes foi 
de pessoas com idades entre 35 e 59 anos (49,4%), que vieram com suas famílias 
(46,4%) e têm boa renda familiar mensal: 47,4% dos entrevistados têm rendimento 
entre R$ 7 mil e R$ 15 mil.  
 
O México (11,9%), os EUA (11,1%) e o Japão (10,3%) foram os países que mais 
enviaram visitantes para Natal. Já entre os turistas nacionais, os estados de São 
Paulo (8,9%), Rio de Janeiro (6,3%), Pernambuco (2,9%) e Paraíba (2,8%) lideram a 
lista de emissores. 
 
A pesquisa da Fecomércio-RN também pediu que os visitantes atribuíssem notas de 
zero a dez a alguns itens. A maior nota média ficou com os Atrativos Naturais (8,93), 
seguida da Hospitalidade (8,79), Locais de Alimentação (8,4%) e Meios de 
Hospedagem (7,89). Acesso e Transporte – talvez devido à greve dos rodoviários no 
período – foi o item com pior nota: 6,69. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ  DATA: 11.07.14              
Segundo a Fecomércio, turistas gastaram mais de 600 milhões em Natal durante a 
Copa «   
 

 
 
Os cerca de 180 mil turistas que visitaram Natal no período de 12 a 25 de junho, 
durante os jogos da Copa do Mundo Fifa 2014 na capital potiguar, gastaram, em 
média, R$ 3.708,23 cada um, considerando apenas os valores de refeições, estadia, 
deslocamento e lazer. Isso quer dizer que, juntos, estes visitantes injetaram cerca de 
R$ 667 milhões na nossa economia. 
 
Além disso, a grande maioria deles (69,6%) veio pela primeira vez à cidade e 
pretende voltar em outra oportunidade (69,2%). Os números fazem parte da 
pesquisa “Perfil dos turistas presentes em Natal durante a Copa do Mundo Fifa 
2014”, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), 
ligado à Fecomércio RN. 
 
O levantamento mostra que de uma maneira geral o perfil dos nossos visitantes foi 
de pessoas com idades entre 35 e 59 anos (49,4%), que vieram com suas famílias 
(46,4%) e de alta renda familiar mensal – 47,4% dos entrevistados têm rendimento 
entre R$ 7 mil e R$ 15 mil. O México (11,9%), os Estados Unidos (11,1%) e o Japão 
(10,3%) foram os países que mais enviaram visitantes para Natal. Já entre os turistas 
nacionais, os estados de São Paulo (8,9%), Rio de Janeiro (6,3%),  Pernambuco (2,9%) 



 

e Paraíba (2,8%) lideram a lista de emissores. 
 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE DATA: 12.07.14             EDITORIA: CIDADES 
 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM  DATA: 11.07.14              
 
Turistas da Copa gastaram mais de R$ 600 milhões em Natal, segundo a 
Fecomércio - 
 
Os cerca de 180 mil turistas que visitaram Natal no período de 12 a 25 de junho, 
durante os jogos da Copa do Mundo Fifa 2014 na capital potiguar, gastaram, em 
média, R$ 3.708,23 cada um, considerando apenas os valores de refeições, estadia, 
deslocamento e lazer. Isso quer dizer que, juntos, estes visitantes injetaram cerca de 
R$ 667 milhões na nossa economia. 
 
 Além disso, a grande maioria deles (69,6%) veio pela primeira vez à cidade e 
pretende voltar em outra oportunidade (69,2%). Os números fazem parte da 
pesquisa “Perfil dos turistas presentes em Natal durante a Copa do Mundo Fifa 
2014”, realizada pelo Istituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), 
ligado à Fecomércio RN. 
 
 O levantamento mostra que de uma maneira geral o perfil dos nossos visitantes foi 
de pessoas com idades entre 35 e 59 anos (49,4%), que vieram com suas famílias 
(46,4%) e de alta renda familiar mensal – 47,4% dos entrevistados têm rendimento 
entre R$ 7 mil e R$ 15 mil. O México (11,9%), os Estados Unidos (11,1%) e o Japão 
(10,3%) foram os países que mais enviaram visitantes para Natal. Já entre os turistas 
nacionais, os estados de São Paulo (8,9%), Rio de Janeiro (6,3%),  Pernambuco (2,9%) 
e Paraíba (2,8%) lideram a lista de emissores. 
 
 Cada turista ficou em média 5 dias na cidade. O gasto médio de R$ 3.708,23 foi bem 
dividido. Em uma resposta que permitia múltipla escolha, 80,7% disseram que 
gastaram com alimentos e bebidas, 62,8% citaram gastos com hospedagem, 56,8% 
apontaram custos com transportes/deslocamentos e 51% disseram que gastaram 
algum dinheiro com compras. 
 
 A pesquisa da Fecomércio também pediu que os visitantes atribuíssem notas de 
zero a dez a alguns itens da cidade. A maior nota média ficou com os Atrativos 
Naturais (8,93), seguida da Hospitalidade  (8,79), dos Locais de Alimentação (8,4%) e 
Meios de Hospedagem (7,89). O Acesso e o Transporte – muito, em parte, devido à 
greve dos Rodoviários, que retirou de circulação grande parte da frota de ônibus 
urbanos de Natal neste período – foi o item com pior nota: 6,69. 
 
 Sobre os preços praticados em Natal, 64,9% dos entrevistados os classificaram como 
“Normais” e apenas 27,9% os tacharam de “Elevados”. 
 
 “Os números da pesquisa são, a meu ver, um retrato muito claro do sucesso que foi 
o evento para a nossa cidade. Eles mostram que tivemos um bom volume de novos 
recursos circulando, que as pessoas gostaram e pretendem, sim, retornar. Além 



 

disso, como um percentual muito grande de visitantes esteve aqui pela primeira vez, 
ficamos como legado com um grande potencial de abertura de novos mercados 
emissores. Cabe a todos nós, agora – governos, entidades, empresários -, dar 
continuidade ao trabalho de divulgação de modo a efetivamente transformar estas 
oportunidades, esta pré-disposição de retorno, em negócios”, afirma o presidente 
da Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
 * Fecomércio/RN 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO.COM  DATA: 11.07.14             
 
 
11/07/2014 11h15 
  
 Turistas que vieram para a Copa gastaram mais de R$ 600 milhões em Natal, diz 
pesquisa da Fecomércio 
 Levantamento do IPDC ouviu mil turistas, no período de 12 a 25 de junho e engloba 
visitantes estrangeiros e nacionais 
 
 
Os cerca de 180 mil turistas que visitaram Natal no período de 12 a 25 de junho, 
durante os jogos da Copa do Mundo Fifa 2014 na capital potiguar, gastaram, em 
média, R$ 3.708,23 cada um, considerando apenas os valores de refeições, estadia, 
deslocamento e lazer. Isso quer dizer que, juntos, estes visitantes injetaram cerca de 
R$ 667 milhões na nossa economia. Além disso, a grande maioria deles (69,6%) veio 
pela primeira vez à cidade e pretende voltar em outra oportunidade (69,2%). Os 
números fazem parte da pesquisa &quot;Perfil dos turistas presentes em Natal 
durante a Copa do Mundo Fifa 2014&quot;, realizada pelo Istituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Comércio (IPDC), ligado à Fecomércio RN. 
 
O levantamento mostra que de uma maneira geral o perfil dos nossos visitantes foi 
de pessoas com idades entre 35 e 59 anos (49,4%), que vieram com suas famílias 
(46,4%) e de alta renda familiar mensal - 47,4% dos entrevistados têm rendimento 
entre R$ 7 mil e R$ 15 mil. O México (11,9%), os Estados Unidos (11,1%) e o Japão 
(10,3%) foram os países que mais enviaram visitantes para Natal. Já entre os turistas 
nacionais, os estados de São Paulo (8,9%), Rio de Janeiro (6,3%), Pernambuco (2,9%) 
e Paraíba (2,8%) lideram a lista de emissores. 
 
Cada turista ficou em média 5 dias na cidade. O gasto médio de R$ 3.708,23 foi bem 
dividido. Em uma resposta que permitia múltipla escolha, 80,7% disseram que 
gastaram com alimentos e bebidas, 62,8% citaram gastos com hospedagem, 56,8% 
apontaram custos com transportes/deslocamentos e 51% disseram que gastaram 
algum dinheiro com compras. 
 
A pesquisa da Fecomércio também pediu que os visitantes atribuíssem notas de zero 
a dez a alguns itens da cidade. A maior nota média ficou com os Atrativos Naturais 
(8,93), seguida da Hospitalidade (8,79), dos Locais de Alimentação (8,4%) e Meios de 
Hospedagem (7,89). O Acesso e o Transporte - muito, em parte, devido à greve dos 
Rodoviários, que retirou de circulação grande parte da frota de ônibus urbanos de 
Natal neste período - foi o item com pior nota: 6,69. 
 
Sobre os preços praticados em Natal, 64,9% dos entrevistados os classificaram como 
&quot;Normais&quot; e apenas 27,9% os tacharam de &quot;Elevados&quot;. 



 

 
&quot;Os números da pesquisa são, a meu ver, um retrato muito claro do sucesso 
que foi o evento para a nossa cidade. Eles mostram que tivemos um bom volume de 
novos recursos circulando, que as pessoas gostaram e pretendem, sim, retornar. 
Além disso, como um percentual muito grande de visitantes esteve aqui pela 
primeira vez, ficamos como legado com um grande potencial de abertura de novos 
mercados emissores. Cabe a todos nós, agora - governos, entidades, empresários -, 
dar continuidade ao trabalho de divulgação de modo a efetivamente transformar 
estas oportunidades, esta pré-disposição de retorno, em negócios&quot;, afirma o 
presidente da Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
  
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL DATA: 13.07.14             EDITORIA: ECONOMIA 



 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES DATA: 12.07.14              
Feirinha de Sant’Ana de Currais Novos reúne milhares de pessoas em sua 20ª 
edição - Blog do Robson Pires 
 
ás 18:15 
 

 
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Feirinha de Sant’Ana de Currais Novos reúne milhares de pessoas em sua 20ª edição  
 
Milhares de currais-novenses e turistas participaram durante todo este sábado (12) 
da 20ª edição da Feirinha de Sant’Ana de Currais Novos, que teve como tema 
principal o “tempo de reencontro”. Com mais de 100 espaços destinados ao 
artesanato, culinária, órgãos públicos e privados, instituições, além de famílias e 
grupos de amigos, a Feirinha se configura como um dos eventos de maior 
importância para o turismo da cidade. 
 
Na abertura do evento, o prefeito Vilton Cunha ressaltou a importância do novo 
formato e agradeceu a participação de todos. “Com a união de todos estamos 
realizando uma belíssima Feirinha, com o reencontro das famílias e dos currais-
novenses que aqui moram e que retornam para esse grande momento”, disse Vilton. 
 
A solenidade contou com a presença do pároco de Sant’Ana, Welson Rodrigues, 
secretários municipais, vereadores, autoridades políticas, além dos representantes 
do Sistema Fecomércio. Após a abertura, foi empossa a nova diretoria do Sindicato 
do Comércio Varejista de Currais Novos. Com transmissão ao vivo de TV’s locais e da 
Intertv Cabugi, a Feirinha reuniu até o fim da tarde deste sábado milhares de 



 

pessoas nas praças Cristo Rei e Tomaz Salustino, e na Avenida Cel. José Bezerra. 
Atrações artísticas animaram o público no palco central da Praça Cristo Rei. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO TOTINHA DATA: 12.07.14              
 
Feirinha de Sant’Ana de Currais Novos reúne milhares de pessoas em sua 20ª 
edição 
 
 
Milhares de currais-novenses e turistas participaram durante todo este sábado (12) 
da 20ª edição da Feirinha de Sant’Ana de Currais Novos, que teve como tema 
principal o “tempo de reencontro”. Com mais de 100 espaços destinados ao 
artesanato, culinária, órgãos públicos e privados, instituições, além de famílias e 
grupos de amigos, a Feirinha se configura como um dos eventos de maior 
importância para o turismo da cidade. Na abertura do evento, o prefeito Vilton 
Cunha ressaltou a importância do novo formato e agradeceu a participação de 
todos. “Com a união de todos estamos realizando uma belíssima Feirinha, com o 
reencontro das famílias e dos currais-novenses que aqui moram e que retornam 
para esse grande momento”, disse Vilton. A solenidade contou com a presença do 
pároco de Sant’Ana, Welson Rodrigues, secretários municipais, vereadores, 
autoridades políticas, além dos representantes do Sistema Fecomércio. Após a 
abertura, foi empossa a nova diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Currais 
Novos. 
 
         Com transmissão ao vivo de TV’s locais e da Intertv Cabugi, a Feirinha reuniu 
até o fim da tarde deste sábado milhares de pessoas nas praças Cristo Rei e Tomaz 
Salustino, e na Avenida Cel. José Bezerra. Atrações artísticas animaram o público no 
palco central da Praça Cristo Rei. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NOAR  DATA: 11.07.14              
 
RN será divulgado como destino turístico em 11 feiras nacionais e internacionais - 
Portal No Ar 
 
Para aproveitar a visibilidade que o Rio Grande do Norte teve com a passagem da 
Copa do Mundo, o trade do turismo potiguar se reuniu para definir os eventos que 
irão participar nesse segundo semestre para divulgar o destino turístico. No total, 
serão 11 eventos nacionais e internacionais onde o estado será divulgado. 
 
O presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), Alexandre 
Mulatinho, afirmou que cada entidade do trade turístico irá colaborar de alguma 
forma na promoção. 
 
“As entidades verbalizaram em que poderiam contribuir para o Rio Grande do Norte 
esteja presente nessas feiras. O bom é que cada um está dando sua contribuição, 
com ideias, projetos”, comentou Mulatinho. Participaram da reunião na última 
quarta-feira (9), representantes da Emprotur, Setur, Seturde, Natal Convention 
Bureau, ABIH, Abav e Abrasel. 
 
No encontro, foram definidas a participação em quatro feiras nacionais (Workshop 
Visual, AVIRRP, Abav e Festival de Gramado) e cinco internacionais, nos Estados 
Unidos, Argentina, Portugal e Espanha. Além dessas, o destino será divulgado em um 
evento de turismo rural em Campina Grande, na Paraíba, e em uma feira na 
Alemanha. Essas duas presenças deve-se a participação do Sebrae e a Fecomércio, 
que estiveram na reunião do trade turístico. 
 

 



 

O Rio Grande do Norte será divulgado em 11 feiras de turismo (Foto: Wellington 
Rocha) 
A divulgação será com a distribuição de folders que irá expor os cinco polos turísticos 
do estado (Cada canto um encanto), um direcionado ao turismo de sol e mar (Bonito 
por natureza) e também a papelaria das entidades do trade em um stand cedido 
pela Embratur. Um vídeo mostrando o turismo no estado também será exibido em 
português, inglês, espanhol e alemão. 
 
“Temos que manter o RN vivo no turismo mundial. Atualizar os operadores de 
viagem, mostrando as belezas do estado e a capacidade que temos para sediar 
eventos de escala mundial, com a Arena das Dunas, o aeroporto moderno, a rede 
hoteleira fantástica. Mostrar as novidades para trazer cada vez mais o turista”, 
declarou o presidente da Emprotur. 
 
Alexandre Mulatinho comentou que essa reunião foi direcionada na definição de 
eventos que o estado irá participar e reafirmou que o trade sempre se reúne para 
discutir o segmento. 
 
“O momento é oportuno. Com a Copa, o RN se tornou vitrine mundial. A reunião foi 
focada na promoção do destino turístico. Estávamos nos reunindo antes da Copa, o 
turismo sempre se reúne, temos um calendário”, garantiu. 
 
Para Mulatinho, a Copa do Mundo “aumentou a responsabilidade de manter o 
estado na vitrine do turismo mundial”. “Nas pesquisas disponibilizadas pela ABIH e 
Fecomércio, de cada 10 pessoas, nove pretendem voltar ao estado, os turistas 
aprovaram a hospitalidade, gastronomia. Esse é o momento”, finalizou. 
 
Atualizado em 11 de julho às 17:37 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NOAR  DATA: 11.07.14              
 
Filmes clássicos de John Ford serão exibidos pelo Sesc em Natal 
 

 
 
  
 
John Waine em cena de “No Tempo das Diligências “(Stagecoach), de 1930 
Não há dúvida alguma que o diretor norte-americano John Ford foi um dos maiores 
realizadores da história do cinema. Sua obra  tratou a cultura e história da América 
com  uma grandiloquência poucas vezes vista. 
 
Dentro da obra de Ford, o faroeste é um grande capítulo marcado por obras 
clássicas. 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, traz a Natal a mostra de cinema A 
América por John Ford.  Dez clássicos do famoso diretor John Ford, um dos principais 
expoentes do gênero, serão exibidos gratuitamente no auditório do Sesc Centro 
(Cidade Alta) de 15 a 19/07, com sessões em horários variados . Toda a programação 
está disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br. 
 
Na abertura, marcada para esta terça-feira (15/07), às 18h30, no Sesc Centro, será 



 

exibido o filme No Tempo das Diligências (1939), precedido de um bate-papo sobre o 
gênero faroeste com Nelson Marques, do Cineclube Natal. A capital potiguar foi a 
segunda a receber a mostra. Em Caicó, a mostra já começou, e segue até dia 21/07. 
Durante o mês de julho, A América por John Ford visita ainda as unidades Sesc 
Mossoró, São Paulo do Potengi e Nova Cruz, totalizando cinco cidades. Em todas as 
aberturas, serão realizados bate-papos sobre filmes de faroeste com cinéfilos 
convidados. 
 
Outros filmes exibidos na mostra são O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936), A 
Mocidade de Lincoln (1939), As Vinhas da Ira (194) e Rastros de Ódio (1956). A 
mostra pretende apresentar Ford como um diretor capaz de filmes com temáticas 
diversas, mas alicerçadas na história norte-americana. 
 
O diretor 
 
John Ford foi um dos principais responsáveis pela importância que o gênero faroeste 
adquiriu no cinema. Em 51 anos de carreira, Ford dirigiu 133 filmes e atuou em 
alguns, como “O Furacão”, de 1917. 
 
Inquestionavelmente, foi o diretor John Ford um dos responsáveis pelo status que o 
gênero faroeste adquiriu no decorrer da história do cinema. A sua facilidade de 
trabalhar com os atores, fazendo-os improvisar e realizando poucas (às vezes apenas 
uma) tomadas de cenas era, na verdade, uma afirmação da sua capacidade 
produtiva. 
 
Entre os atores que trabalharam com Ford, estão James Stewart, Henry Fonda, Will 
Rogers, John Carradine, Maureen O’Hara, George O’Brien, Ward Bond, Harry Carey 
Jr. e o seu ator-ícone, John Wayne. 
 
  
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc RN traz a Natal mostra de cinema A América por John Ford  
Quando? De 15 a 19/07  
Onde? Auditório do Sesc Centro (Av. Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta)  
Abertura? Dia 15/07, às 18h30, no Sesc Centro 
 
Atualizado em 11 de julho às 18:45 
 
Classificação: Positiva 
 



 

  
VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM  DATA: 11.07.14              
Mostra de cinema exibe filmes de faroeste de John Ford - Notícias - Cultura - 
Nominuto.com 
 
 
Os amantes dos lendários filmes de faroeste vão gostar dessa notícia: o Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc, traz a Natal a mostra de cinema A América por John 
Ford.  Dez clássicos do famoso diretor John Ford, um dos principais expoentes do 
gênero, serão exibidos gratuitamente no auditório do Sesc Centro (Cidade Alta) de 
15 a 19 deste mês, com sessões em horários variados . Toda a programação está 
disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br.  
 
Na abertura, marcada para esta terça-feira (15), às 18h30, no Sesc Centro, será 
exibido o filme No Tempo das Diligências (1939), precedido de um bate-papo sobre o 
gênero faroeste com Nelson Marques, do Cineclube Natal. A capital potiguar foi a 
segunda a receber a mostra. Em Caicó, a mostra já começou, e segue até dia 21. 
Durante o mês de julho, A América por John Ford visita ainda as unidades Sesc 
Mossoró, São Paulo do Potengi e Nova Cruz, totalizando cinco cidades. Em todas as 
aberturas, serão realizados bate-papos sobre filmes de faroeste com cinéfilos 
convidados.  
 
Outros filmes exibidos na mostra são O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936), A 
Mocidade de Lincoln (1939), As Vinhas da Ira (194) e Rastros de Ódio (1956). A 
mostra pretende apresentar Ford como um diretor capaz de filmes com temáticas 
diversas, mas alicerçadas na história norte-americana. 
 
Classificação: Positiva 
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Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NOMINUTO.COM  DATA: 11.07.14              
 
Mostra de cinema exibe filmes de faroeste de John Ford - Notícias - Cultura -  
 
 
Os amantes dos lendários filmes de faroeste vão gostar dessa notícia: o Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc, traz a Natal a mostra de cinema A América por John 
Ford.  Dez clássicos do famoso diretor John Ford, um dos principais expoentes do 
gênero, serão exibidos gratuitamente no auditório do Sesc Centro (Cidade Alta) de 
15 a 19 deste mês, com sessões em horários variados . Toda a programação está 
disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br.  
 
Na abertura, marcada para esta terça-feira (15), às 18h30, no Sesc Centro, será 
exibido o filme No Tempo das Diligências (1939), precedido de um bate-papo sobre o 
gênero faroeste com Nelson Marques, do Cineclube Natal. A capital potiguar foi a 
segunda a receber a mostra. Em Caicó, a mostra já começou, e segue até dia 21. 
Durante o mês de julho, A América por John Ford visita ainda as unidades Sesc 
Mossoró, São Paulo do Potengi e Nova Cruz, totalizando cinco cidades. Em todas as 
aberturas, serão realizados bate-papos sobre filmes de faroeste com cinéfilos 
convidados.  
 
Outros filmes exibidos na mostra são O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936), A 
Mocidade de Lincoln (1939), As Vinhas da Ira (194) e Rastros de Ódio (1956). A 
mostra pretende apresentar Ford como um diretor capaz de filmes com temáticas 
diversas, mas alicerçadas na história norte-americana. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO SIDNEY SILVA DATA: 12.07.14              
 
» Caicó recebe o “Circuito Estadual de Vôlei de Praia” durante Festa de Sant’Ana 
 
O Circuito Norte-Riograndense de Vôlei de Praia, promovido pela Federação de 
Voleibol do Rio Grande do Norte – FNV, chega na próxima semana a cidade de Caicó, 
abrilhantando a Festa da padroeira da cidade. O Circuito, considerado um dos mais 
organizados do país, ocorrerá nos dias 27 e 28 de julho, na AABB e no SESC e contará 
com a participação dos melhores atletas do nordeste. 
 
Uma arena esportiva, com arquibancadas, tendas, sistema de som, mesas e cadeiras, 
além de material cenográfico (bandeirões, placas de patrocinadores e balões), será 
montada para acomodar e garantir o conforto de todos que irão prestigiar a festa do 
esporte na cidade. 
 
A FNV premiará a dupla campeã com R$ 1.000,00, a vice-campeã com R$ 600,00 e a 
terceira colocada com R$ 300,00, além de troféus. 
 
Além das competições de vôlei de praia, acontecerão apresentações de aeróbica e 
distribuição de brindes dos patrocinadores entre os presentes. 
 
O Circuito conta com o apoio local da Ótica Mirna, da Arte Design, Britador Caicó, 
AABB, Sistema Fecomércio/SESC, Site Kurtição, Só Boné e a Bonelaria Caicó. 
 
Os patrocinadores máster são o Banco do Brasil, a Água Mineral Crystal, o energético 
Powerade, a Operadora Claro e nesta etapa a Prefeitura de Caicó. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: VN TONLINE  DATA: 11.07.14               
 
V Festival Literário da Pipa (Flipipa) projeta presença do ator Marcos Palmeira                
|                 VNT Online - Várzea/RN 
 
 
 
No VNT do Portal No Ar 
 
Literatura com sabor tropical em agosto. A V edição da do Festival Literário da Pipa 
(Flipipa) ainda est´á em formatação, mas já foi dado o pontapé inicial confirmando 
autores de referência nacional, além da presença de um ator ou diretor global para 
participar do evento, O nome cogitado é Marcos Palmeira que atuou no filme O 
homem que desafiou o diabo””,baseado na obra de Nei Leandro de Castro. 
 
O evento, marcado entre 7 e 9 de agosto já tem confirmadas as presenças  de Jorge 
Mautner, Ariano Suassuna, José Carlos Capinan, José Miguel Wisnik, Rodrigo 
Lacerda, Mário Magalhães e Gereba Santos com abordagens vão transitar entre o 
romance e  a memória, passando pelas biografias e ícones como Carlos Lacerda e 
Leminski. 
 
Na quinta, (10) pela manhã na sede da IntertTV, os produtores Dácio Galvão e 
Cadinha Bezerra apresentam o formato do evento à imprensa que terá o apoio do 
Sesc, do Sistema Fiern e do Sebrae. 
 
“Nos espelhamos no exemplo da Feira Literária de Parati para trazer recortes 
referenciais da literatura contemporânea ocidental”, explica  Dácio Galvão que 
ressaltou  a superação das dificuldades financeiras para execução do prjeto. “ Estimo 
que o custo esteja em torno de R$ 1,5 milhão”, projetou, 
 
O produtor que colocou que a literatura potiguar será contemplada dentro de 
eventos e oficinas complementares. 
 
“Acho que colocar a pecha de literatura potiguar algo reducionista. Reconheço o 
valor dos autores potiguares, mas eles não estão no mesmo fórum de mercado que 
autores de renomes que podem atrair a atenção do público desta feira”, explica 
Galvãio. 
 
Sobre a presença de Marcos Palmeira, o produtor acrescenta que a vinda do ator ao 
evento está sendo negociada. 
 
 
 



 

VEÍCULO: CANINDÉ SOARES  DATA: 11.07.14              
Canindé Soares | Fotojornalismo – Natal – RN – Brasil 
 

 
 
 
 
Por Elias Medeiros – www.eliasjornalista.com 
 
A programação da 5ª edição do Festival Literário de Pipa, FLIPIPA, que será realizado 
de 7 a 9 de agosto, foi lançada durante uma coletiva de imprensa realizada na 
manhã desta quinta-feira (10), na sede da Inter TV Cabugi, em Natal. 
 
Nomes consagrados da literatura como José Miguel Wisnik, Mário Magalhães, 
Ariano Suassuna, José Carlos Capinan, Jorge Mautner e Rodrigo Lacerda, entre 
outros estarão na quinta edição. Cabeça pensante em debates envolventes, tendo 
como cenário uma das mais paradisíacas faixas litorâneas do Rio Grande do Norte. 
Eis o apelo irresistível para quem é apaixonado por ideias e livros, belezas naturais e 
aprecia um turismo de conteúdo numa região de perfil multicultural: esse lugar é a 
praia da Pipa. 
 
“As quatro edições anteriores foram exitosas e a quinta anuncia que o Festival 
Literário da Pipa é compromisso certo dos amantes da literatura”, festeja o curador 



 

do Flipipa, Dácio Galvão. Ao fazer um breve balanço das quatro primeiras edições, 
fica fácil entender essa afirmação. 
 
O evento mantém o acesso livre a toda programação, pois não há cobrança de 
ingresso nem credenciamento para participar. Aliado a isso o Flipipa se fortalece 
como projeto voltado para melhoria da qualidade de vida da comunidade em que 
atua, através de seu braço educativo a partir das ações pensadas e desenvolvidas 
pela sua curadoria e pelos parceiros como Sesc/Fecomércio, Sebrae e Sesi/Fiern. 
 
O FLIPIPA 2014 é uma realização do Projeto Nação Potiguar e Fundação Hélio 
Galvão. Tem patrocínio da Ecocil, e parceiros Sistema Fecomércio/Sesc, Fiern/Sesi, 
Rede Intertv Cabugi, Sebrae RN, além de apoio cultural da Associação de Hoteis e 
Pousadas da Pipa, Hotel Ponta do Madeiro, Vitaminas FDC, Tribuna do Norte, 
Cooperativa Cultural Universitária e Mariz Comunicação. 
 
 
 
 



 

 
VEÍCULO: JORNAL METROPOLITANO DATA: 12.07.14              
Jornal Metropolitano 
 
11 de Julho de 2014 às 09h20 
 Produção do V Flipipa projeta presença do ator Marcos Palmeira  
 
 Literatura com sabor tropical em agosto. A V edição da do Festival Literário da Pipa 
(Flipipa) ainda est´á em formatação, mas já foi dado o pontapé inicial confirmando 
autores de referência nacional, além da presença de um ator ou diretor global para 
participar do evento, O nome cogitado é Marcos Palmeira que atuou no filme O 
homem que desafiou o diabo””,baseado na obra de Nei Leandro de Castro. 
  
O evento, marcado entre 7 e 9 de agosto já tem confirmadas as presenças  de Jorge 
Mautner, Ariano Suassuna, José Carlos Capinan, José Miguel Wisnik, Rodrigo 
Lacerda, Mário Magalhães e Gereba Santos com abordagens vão transitar entre o 
romance e  a memória, passando pelas biografias e ícones como Carlos Lacerda e 
Leminski. 
  
Hoje (10) pela manhã na sede da IntertTV, os produtores Dácio Galvão e Cadinha 
Bezerra apresentam o formato do evento à imprensa que terá o apoio do Sesc, do 
Sistema Fiern e do Sebrae. 
  
“Nos espelhamos no exemplo da Feira Literária de Parati para trazer recortes 
referenciais da literatura contemporânea ocidental”, explica  Dácio Galvão que 
ressaltou  a superação das dificuldades financeiras para execução do prjeto. “ Estimo 
que o custo esteja em torno de R$ 1,5 milhão”, projetou, 
  
O produtor que colocou que a literatura potiguar será contemplada dentro de 
eventos e oficinas complementares. 
  
“Acho que colocar a pecha de literatura potiguar algo reducionista. Reconheço o 
valor dos autores potiguares, mas eles não estão no mesmo fórum de mercado que 
autores de renomes que podem atrair a atenção do público desta feira”, explica 
Galvãio. 
  
Sobre a presença de Marcos Palmeira, o produtor acrescenta que a vinda do ator ao 
evento está sendo negociada. 
 
 
 



 

VEÍCULO: WANDILSON RAMALHO  DATA: 11.07.14              
Sesc RN oferece curso gratuito para gestantes 
 

 
 
Futuras mamães terão a oportunidade de tirar várias dúvidas e aprender cuidados 
importantes para seus bebês. De 07 a 25/07, elas podem se inscrever gratuitamente 
no Curso para Gestantes oferecido pelo Sesc RN nas unidades de Natal (Centro) e 
Caicó. As inscrições podem ser feitas das 8h às 17h nos setores de Educação em 
Saúde das duas unidades. São disponibilizadas 30 vagas para cada cidade. 
 
No curso, as gestantes aprenderão de forma gratuita sobre alimentação adequada 
da mãe e do filho, atividade física durante a gestaço, tratamento dentário, cuidados 
com o bebê, banho do bebê, tipos de anestesia no parto e shantala (uma massagem 
relaxante no bebê). 
 
Na capital potiguar, o encontro acontece de 29 a 31/07, das 19h às 21h30. Em Caicó, 
o curso será realizado de 05 a 07/08, das 18h30 às 21h30. Além de todo o material e 
aulas gratuitos, as participantes também concorrerão a brindes. 
 
Serviço: O quê? Sesc RN oferece curso gratuito para gestantes Inscrições? De 07 a 
25/07 (ou enquanto houver vagas), das 8h às 17h Onde? NATAL  



 

Sala de seminário do Sesc Centro (Av. Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta)  
De 29 a 31/07, das 19h às 21h30  
Mais informações: 3211-5577 CAICÓ  
De 05 a 07/08, das 18h30 às 21h30  
Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem)  
Mais informações: 3421–2337 
 
  
 
 Wandilson Conta 
 
 
 



 

 
VEÍCULO: PORTAL NOAR  DATA: 11.07.14              
Banda Replicantes celebra 30 anos de 'faça você mesmo' 
 
 
Replicantes eram os androides do clássico filme Blade Runner (1982), de Ridley 
Scott. Eram humanoides construídos para guerrear, divertir, fazer sexo e trabalhar 
pelos seres humanos – mas não para terem problemas existenciais. Até que eles 
começam a articular as questões fundamentais: Quem somos? De onde viemos? 
Para onde vamos? 
 
Banda Replicantes celebra 30 anos de ‘faça você mesmo’ (Foto: Site Oficial) 
O nome com que foi batizada a banda Os Replicantes é muitíssimo apropriado: em 
1984, a partir de uma garagem da Rua Marquês de Pombal, em Porto Alegre, num 
cenário em que os grupos de rock gaúchos ainda não sabiam o que significava a 
autogestão, eles chegaram mostrando o princípio fundamental do rock, o “faça você 
mesmo” do punk rock. Essa história de 30 anos de uma das mais importantes bandas 
brasileiras ganha uma retrospectiva nesta sexta-feira (11), em show único na 
choperia do Sesc Pompeia. 
 
Músicas como Surfista Calhorda (“Corpo de atleta e rosto de Baby Johnson”), Festa 
Punk e Ele Quer Ser Punk foram fundamentais na formação de uma geração 
roqueira. Seu disco, O Futuro é Vortex, de 1986, é um dos álbuns-chave da década. E 
a banda nunca parou, está na estrada até hoje – acaba de voltar de uma turnê de 12 
shows pela Europa. 
 
“Replicantes está entre as bandas com as melhores letras do rock nacional. Como 
um todo, e não apenas do punk”, analisa o jornalista, escritor e crítico gaúcho 
Marcélo Ferla. “São letras muito urbanas e muito modernas, mas nada modernosas, 
e com um apelo politicamente incorreto que assustaria a geração videogame. Neste 
sentido, é um The Clash do rock brasileiro – não musicalmente, mas pelo 
refinamento lírico.” 
 
Claudio Heinz, guitarrista, hoje cinquentão, tinha 20 anos na época e conta que não 
tinha nenhuma influência em particular. “Demorou muito para chegarem as coisas 
aqui. Eu gostava de Velvet Underground, mas só fui ouvir Sex Pistols em 1983. Eu te 
confesso que comecei a ouvir tudo muito depois, como Ramones. O que a gente 
fazia era barulho. Eu gostava de Dead Kennedys, mas havia um oceano entre ouvir 
aquilo e conseguir tocar aquilo”, diverte-se. 
 
A primeira formação tinha Claudio e seu irmão Heron Heinz (baixista), além de 
Carlos Gerbase, cantor e hoje cineasta e professor de cinema. Gerbase, que saiu do 
grupo em 2002, voltou a fazer um show em dezembro do ano passado para festejar 
os 30 anos do grupo. “Decidi sair de Os Replicantes em 2002, depois de constatar, 



 

pela enésima vez, que havia certas incompatibilidades entre fazer shows de 
madrugada e dar aula às 8 da manhã, especialmente quando o show era em São 
Borja, e a aula, em Porto Alegre. Mas uma parte de mim ficou na banda e se 
recusava a sair da estrada”, escreveu. 
 
Com a saída de Gerbase, entrou no grupo o cantor Wander Wildner, que ficou até 
2006. Quem também está na banda desde quase o princípio é o baterista Cléber 
Andrade, que ingressou no time em 1990. Depois de Wander Wildner, assumiu os 
vocais uma antiga fã da banda, Julia Barth, que tinha apenas 2 anos de idade quando 
o grupo começou (hoje tem 32 anos). “Ela sabia todas as letras, era a mais inteirada. 
Contam que ela foi levada ao nosso primeiro show com apenas 2 anos. Encaixou 
perfeitamente no grupo”, conta Cláudio. 
 
O primeiro show do grupo fora em 16 de maio de 1984, no Bar Ocidente. Eles 
tinham então uma única música de “trabalho”, Nicotina, gravada num estúdio de 4 
canais e que tinha saído num compacto independente com mil cópias. 
 
Mas o compacto correu o País e logo eles se viram em um estúdio da Rádio 89 FM, 
em São Paulo, ao lado de Rita Lee e Kid Vinil, em 1985, para uma entrevista sobre 
seu trabalho. A gravadora BMG ficou interessada pela cena da qual faziam parte e 
contratou cinco bandas gaúchas emergentes, entre elas Garotos da Rua, De Falla e 
Engenheiros do Havaí. Todas costumavam se apresentar no festival Rock Unificado, 
no Gigantinho, para plateias entusiasmadas e em shows lotados. 
 
Os Replicantes, com seu componente punk clássico, foi muito influente no hardcore 
dos anos 1990 e continua firme na sua pegada. Tem mais de 30 músicas preparadas 
para o show desta noite, como a pioneiríssima Rock Star, uma zoeira punk. “A gente 
fez uma festa para lembrar o que fizemos, o que vivemos. Só que a gente está vivo. 
Quero seguir adiante”, diz Heinz. 
 
Sobre a influência que os Replicantes tiveram em bandas posteriores, o ex-vocalista 
e compositor Carlos Gerbase escreveu no jornal Zero Hora. “Alguns deles eram 
bastante jovens, ou nem tinham nascido, quando Os Replicantes compraram seus 
instrumentos na esperança de aprender a tocar, outros já sabiam bastante sobre 
rock’n’roll e nos ensinaram coisas importantes, mas creio que todos compartilham a 
ideia de que a música é divertida demais para ser deixada apenas para os virtuoses. 
Meu maior orgulho ainda é ouvir a seguinte frase: ‘Quando ouvi Replicantes pela 
primeira vez, percebi que, se vocês tocavam, eu também podia tocar’.” 
 
Atualizado em 11 de julho às 10:41 
 



 

 
VEÍCULO: BLOG WALLACY ATLAS DATA: 12.07.14              
Guamaré: Prefeitura abre 180 vagas para cursos na área de gastronomia 
 
 

 
Arquivado em (Prefeitura de Guamaré) por Wallacy Atlas on 11-07-2014  
 
A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Indústria e Comércio, abre 
inscrições para vários cursos na área de gastronomia.  Os cursos serão ministrados 
por meio de uma parceria com a Fecomércio vão assistir gratuitamente  uma 
demanda de 180 pessoas. 
 
As inscrições começaram nessa quarta-feira, 09, e se estenderão até completar os 
números de vagas. Os interessados deverão procurar a sede da secretária em 
Guamaré, localizada próxima ao restaurante Veneza e o Centro de Informática em 
Baixa do Meio. 
 
No ato das inscrições deverão portar a documentação pessoal e preencher os 
seguintes requisitos: ter idade mínima de 18 anos, ter o ensino fundamental 
completo comprovadamente e apresentar cópia de comprovante de residência. 
 
Eis os cursos oferecidos… 
 
- Cozinha light e dietética 
 
- Preparo para doces e salgados para festas 
 



 

- Técnicas de preparo de peixes e frutos do mar 
 
- Técnicas de preparo de lanches e sanduíches 
 
- Aperfeiçoamento de bolos e tortas 
 
- Técnicas de petiscos e comida de boteco 
 
- Técnicas de produção de sobremesas 
 
- Cozinha regional 
 
- Manipulação segura de alimentos. 
 
 0 Comentário 
 Ler Mais 
 
 
 



 

 
VEÍCULO: SITE REVISTA DEGUSTE DATA: 12.07.14              
 
Notícia - Curso de Cozinheiro com matrículas abertas no Senac - Deguste 
 

 
 
O Senac está com matrículas abertas para formação de cozinheiros profissionais. 
Ministrada em Natal, a capacitação terá início no dia 21 de julho e dez meses de 
duração, com aulas das 8h às 12h. 
 
 O profissional formado neste curso capacita-se para desenvolver todas as atividades 
relativas à prática da cozinha, tendo o real conhecimento das mais distintas 
preparações, desde entradas, saladas e pratos principais. Além disso, também é 
capaz de coordenar trabalhos de auxiliares, compreendendo os processos 
funcionamento de uma cozinha profissional. 
 
   
 
 O investimento para realização do curso pode ser dividido em até dez parcelas de 
R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). Para se inscrever, os interessados devem ter, 
no mínimo, 18 anos de idade e procurar um dos Centros de Educação Profissional do 
Senac em Natal. 
 



 

   
 
 Após a conclusão do curso, os profissionais formados pela instituição terão 
certificação reconhecida nacionalmente e poderão desenvolver atividades de forma 
autônoma, em empresas privadas ou instituições públicas. 
 
   
 
 O diretor regional do Senac, Helder Cavalcanti, destaca que o curso propicia um 
retorno muito rápido, seja pela absorção no mercado formal ou pela possibilidade 
de que as habilidades adquiridas sejam implementadas em iniciativas 
empreendedoras. “Temos diversos ex-alunos que hoje são chefs em 
estabelecimentos reconhecidos aqui no Estado, alguns, inclusive atuam no Senac, 
como instrutores. Outros montam seus próprios negócios e desenvolvem sua 
atividade de forma bem sucedida”, explica. 
 
   
 
 Alunos serão encaminhados ao mercado 
 
   
 
 O Senac também disponibilizará aos alunos formados o serviço gratuito de 
encaminhamento ao mercado de trabalho, através do Banco de Oportunidades - 
cujo objetivo é facilitar a troca de informações entre os empresários e alunos 
interessados em conquistar uma oportunidade de emprego. 
 
   
 
 Atualmente, a instituição mantém um banco de dados com 639 empresas 
cadastradas, em diversos segmentos. A partir das demandas, o Senac encaminha 
candidatos com o perfil solicitado pela empresa, que realiza a seleção de acordo com 
seus critérios próprios, tendo a certeza do elevado padrão de formação dos 
concorrentes. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM DATA: 12.07.14              
 
 
Assú: Alunos de comunidade carente concluem cursos de capacitação - 
 

 
 
O projeto visa o fortalecimento da comunidade Irmã Lindalva 
 
 Nesta quarta-feira (10), às 15h, a Prefeitura do Assú promove a cerimônia de 
entrega de certificados dos cursos de Corte e Costura, Eletricista Residencial e 
Serigrafia Básica do Projeto de Trabalho Técnico Social do Conjunto Irmã Lindalva. O 
evento será na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. 
 
   
 
 O projeto, em parceria com a Caixa Econômica Federal, visa o fortalecimento das 
famílias do residencial Irmã Lindalva. “A geração de renda, o acesso a boa 
informação, a participação, a organização e a autonomia da comunidade são alguns 
dos objetivos do projeto”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social de Assú, 
Maíra Leiliane. 
 
   
 
 Ainda de acordo com a secretária, no ano passado a administração municipal 
realizou uma pesquisa para saber as demandas existentes na localidade e que serviu 
de base para as futuras ações de sua pasta. 
 
   
 
 “Estas ações vão desde cursos de capacitação, passando por oficinas de esporte 
para as crianças, até cursos de associativismo e cooperativismo para incentivar a 
organização da comunidade”, explicou. 
 
   



 

 
 Investimento 
 
   
 
 O Projeto de Trabalho Técnico Social do Conjunto Irmã Lindalva recebeu um 
investimento de R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais). “Com toda 
certeza, essa quantia investida retornará para a cidade de Assú, na forma dos bons 
profissionais que sairão desses cursos ministrados ao longo do ano”, finalizou Maíra 
Leiliane. 
 
   
 
 Capacitação 
 
   
 
 A formação profissional tem sido uma das prioridades da administração municipal 
do Assú, na última sexta-feira (4), 186 alunos que concluíram cursos realizados 
através da parceria Pronatec/Senac/Prefeitura também receberam seus certificados 
de conclusão. 
 
   
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO VT.COM DATA: 10.07.14              
Cerimônia de entrega de certificados dos cursos 
 
 
Criado em Quinta, 10 Julho 2014 06:33  
 
 Escrito por Administrator  

 
Prefeitura do Assú entrega certificados para  
 
alunos do PTTS do Conjunto Irmã Lindalva 
 
Nesta quinta-feira (10), às 15h, a Prefeitura do Assú promoverá a cerimônia de 
entrega de certificados dos cursos de Corte e Costura, Eletricista Residencial e 
Serigrafia Básica do Projeto de Trabalho Técnico Social do Conjunto Irmã Lindalva. O 



 

evento será na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. 
 
O projeto, em parceria com a Caixa Econômica Federal, visa o fortalecimento das 
famílias do residencial Irmã Lindalva. &quot;A geração de renda, o acesso a boa 
informação, a participação, a organização e a autonomia da comunidade são alguns 
dos objetivos do projeto&quot;, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social de 
Assú, Maíra Leiliane. 
 
Ainda de acordo com a secretária, no ano passado a administração municipal 
realizou uma pesquisa para saber as demandas existentes na localidade e que serviu 
de base para as futuras ações de sua pasta. 
 
&quot;Estas ações vão desde cursos de capacitação, passando por oficinas de 
esporte para as crianças, até cursos de associativismo e cooperativismo para 
incentivar a organização da comunidade&quot;, explicou. 
 
Investimento 
 
O Projeto de Trabalho Técnico Social do Conjunto Irmã Lindalva recebeu um 
investimento de R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais). &quot;Com 
toda certeza, essa quantia investida retornará para a cidade de Assú, na forma dos 
bons profissionais que sairão desses cursos ministrados ao longo do ano&quot;, 
finalizou Maíra Leiliane. 
 
Capacitação 
 
A formação profissional tem sido uma das prioridades da administração municipal 
do Assú, na última sexta-feira (04/07), 186 alunos que concluíram cursos realizados 
através da parceria Pronatec/Senac/Prefeitura também receberam seus certificados 
de conclusão. 
 
SEACOM/Assessoria de Imprensa – PMA 
 
 
Classificação: Positiva 
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