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Turismo na alta temporada tem 
expectativa de crescer 5% este ano 
no RN 

Para coordenador do Câmara Empresarial de Turismo da Fecomercio, 
George Costa, estimativa de incremento na economia, só no Réveillon, está 
na casa de R$ 40 milhões 

José Aldenir / Agora RN 

Estimativa do setor que, mesmo sem atrativos importantes como o Forte dos Reis Magos, já 
aposta numa reação 

Marcelo Hollanda 

Os dados estatísticos da alta temporada em Natal só serão fechados pelas 
entidades ligadas ao turismo no começo de fevereiro, mas as apostas do setor 
indicam para um crescimento de 5% na ocupação hoteleira em relação ao ano 
passado. 

Segundo o coordenador do Câmara Empresarial de Turismo da Federação do 
Comércio (Fecomercio), George Costa, a estimativa de incremento na 
economia, só no Réveillon, está na casa de R$ 40 milhões. Isso representaria 
entre dois mil a quatro mil turistas a mais na cidade. Hoje, a média de 
permanência de cada turista no destino é de quase seis noites. 
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Considerando a média de gastos por turista, hoje em torno de R$ 250 por dia, 
multiplicado pelo crescimento deles nesta temporada, George Costa projeta 
uma ocupação hoteleira em Natal este ano acima dos 90%. Na temporada 
2017/2018, essa ocupação foi de 86%. “A percepção de mais segurança 
contribuiu muito para essa reação”, comentou. 

Na próxima semana, o trade turístico, formado por entidades do setor, acertou 
encontro com a secretária estadual de Turismo, Ana Maria Costa, para discutir 
algumas prioridades do setor. A definir dia, horário e local da reunião. 

Entre os temas, a possibilidade de o governo privatizar a operação do Centro 
de Convenções de Natal ainda mobiliza o trade turístico. O imóvel teve sua 
última ampliação entregue no final do ano passado. E embora não esteja nas 
prioridades da governadora Fátima Bezerra, George Costa considera 
importante debater este assunto com os empresários e o poder público. 

Outros temas prioritários estão ligados a melhorias em Natal para a próxima 
temporada, como a conclusão das obras de recuperação do Forte dos Reis 
Magos, considerado “a joia da coroa” por Costa. “Tudo indica que tudo ali já 
estará pronto em novembro para a temporada 2019/2220”, assegurou. 

Além disso, os empresários vão insistir na importância da conclusão do acesso 
Sul ao Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, incluindo a sua iluminação, 
além do término do que falta da Reta Tabajara. 
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POSSE SOLENE DE MARCELO QUEIROZ NA 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DO SEBRAE RN É 

BASTANTE PRESTIGIADA 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, tomou 

posse na manhã desta quarta-feira, 16, como presidente do Conselho 

Deliberativo do Sebrae para o quadriênio 2019-2022. Queiroz assume 

no lugar de José Álvares Vieira, que na atual gestão passa a ser 

Conselheiro da entidade. Também tomaram posse os demais membros 

da diretoria Executiva - o superintendente, Zeca Melo; o diretor 

técnico, João Hélio Cavalcanti; e o diretor de operações, Marcelo 

Toscano -, além dos demais conselheiros. 

 

“Chegar ao cargo de presidente deste conselho, ungido por meus pares 

e podendo contar com o suporte de uma diretoria experiente, 

competente e comprometida, é algo tão particularmente especial. Sei 

que temos tudo para, não só dar prosseguimento mas, acima de tudo, 

https://2.bp.blogspot.com/-oKDyCDF4d88/XEEZegylihI/AAAAAAABCJY/azPMKDk-vGQBNvyt2YgbxxJJdn1r6vSzwCLcBGAs/s1600/453d8743-6f9a-4d5b-add1-c6ed78e9eb62.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-oKDyCDF4d88/XEEZegylihI/AAAAAAABCJY/azPMKDk-vGQBNvyt2YgbxxJJdn1r6vSzwCLcBGAs/s1600/453d8743-6f9a-4d5b-add1-c6ed78e9eb62.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

 

ampliar e reforçar o trabalho de excelência que vem sendo feito pelo 

Sebrae RN”, disse Queiroz. 

 

A solenidade aconteceu no Sebrae e contou com a presença da 

governadora Fátima Bezerra; do prefeito em exercício Paulinho Freire; 

da presidente em exercício da Câmara Municipal de Natal, Nina Souza; 

do presidente do TJRN, o desembargador João Rebouças; da deputada 

Márcia Maia, representando a Assembleia Legislativa; dos senadores 

José Agripino Maia e Jean Paul Prates; secretários estaduais; 

vereadores; representantes de diversas entidades; membros da 

diretoria do Sistema Fecomércio; imprensa; além familiares e amigos 

dos novos dirigentes. 
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Prodetur+Turismo ultrapassa os R$ 5 bilhões 
em projetos 

Do total de 126 propostas recebidas, Ministério do Turismo já aprovou e 

concedeu o selo +Turismo para 92 projetos, que, juntos, somam R$ 4,3 

milhões 

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, entregou nesta quinta-feira 

(17) ao prefeito de Muriaé (MG), Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos, o 

Selo Oficial +Turismo para projeto de infraestrutura turística do município. O 

documento garante prioridade na análise e tramitação da proposta de 

financiamento junto ao BNDES. A obra, orçada em R$ 14 milhões, prevê 

complementos de pavimentação na estrada de acesso do distrito de Itamuri 

ao distrito de Belisário, na serra de Muriaé. O Prodetur + Turismo, lançado há 

menos de um ano pelo MTur, já recebeu um total de 126 propostas, que 

somam mais de R$ 5 bilhões para obras de infraestrutura turística, 

saneamento, montagem de observatórios de turismo, divulgação de destinos 

e produtos, entre outras. 

“O interesse de estados, municípios e da iniciativa privada pelo Prodetur 

mostra o tamanho do potencial que ainda temos para desenvolver o turismo 

brasileiro. Esses recursos são fundamentais para melhorarmos o nosso 

posicionamento num mercado cada vez mais disputado”, comentou o ministro 

do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O Prodetur + Turismo é uma linha de 

crédito com condições especiais, criada sob demanda para o Ministério do 

Turismo. Até o momento, os recursos disponíveis são do BNDES (R$ 5 

bilhões) e do Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF (US$ 1 

bilhão). 

Para o prefeito Grammatikopoulos, “esse tipo de ação vai exatamente na 

linha do compromisso de campanha do presidente Jair Bolsonaro – quando 
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 ele falava em Mais Brasil, menos Brasília. Nós dos municípios estamos longe 

da capital e precisamos de ajuda para acessar os recursos do governo 

federal”. O gestor público estava acompanhado de comitiva técnica e do 

vereador Carlos Antônio. 

A obra do município de Muriaé contemplada com o selo +Turismo prevê a 

pavimentação de 14 quilômetros com trechos de inclinação acentuada que, 

por não ter asfalto, dificulta a passagem de automóveis, ônibus turísticos e 

escolares. O local possui, além do Pico do Itajuru, atrativos turísticos como 

cachoeiras, mirante, roteiros que abrangem fazendas, piscicultura, apicultura 

e atrativos de turismo de base comunitária, que proporcionam aos turistas a 

vivência da rotina das comunidades da área rural. 
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