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CATEGORIA A
A1 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
A) PREFEITURA
A prefeitura do município de Lajes, no estado do RN, localiza-se na Rua Ramiro Pereira
da Silva, Nº 017, bairro Centro, CEP: 59535-000. Seu CNPJ é 08.113.466/0001-05. Os
telefones são: (84) 3532-2197 (geral), (84) 3532-2627 (chefe do gabinete) e (84) 35322367 (fax). E-mail para contato: prefeituradelajes.rn@ig.com.br e o sitio eletrônico:
www.prefeituradelajes.com.br
Os municípios limítrofes a este município são: Pedra Preta, Caiçara do Rio dos Ventos,
Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Angicos, Cerro Corá, São Tomé e Jandaíra. A
distância desse município para a capital (Natal) é de 125 km (IDEMA, 2008).
O número de funcionários da prefeitura é 648. Não foi informado se há algum
funcionário com deficiência. O atual prefeito do município chama-se Luiz Benes
Leocádio de Araújo.
A administração municipal é dividida em doze secretarias e um departamento, sendo
eles: Secretária Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Planejamento e
Finanças; Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de Comunicação; Secretaria
Municipal do Trabalho, Habilitação e Assistência Social; Secretaria Municipal de
Turismo, Desenvolvimento Econômico e Recursos Minerais; Secretaria Municipal de
Articulação Política; Secretaria Municipal da Juventude e Lazer e Controladoria Geral
do Município.

B) ÓRGÃO OFICIAL DE TURISMO
O órgão oficial de turismo nomeado de Secretaria Municipal de Turismo,
Desenvolvimento Econômico e Recursos Minerais localiza-se na BR 304, km 193 no
sentido Natal – Mossoró, zona rural, CEP: 59535-000. Possui quatro funcionários e os
mesmos não possuem formação superior em Turismo. Quanto ao contato com este
órgão
é
através do
número:
(84) 9965
0361
e no
e-mail:
cesarmilitao_rn@yahoo.com.br, onde estes meios para contato são pertencentes ao
próprio secretário de turismo – Cesar Augusto de Medeiros Martins.
Quanto a instâncias de parcerias, foi informado que há com a empresa SEBRAE, a fim
de gerar emprego e aumentar renda do município.
O município de Lajes, inicialmente nomeado de Jardim de Angicos em de 1914, foi,
posteriormente, em novembro do mesmo ano, nomeado Lajes, porém no ano de 1943
3

passou a ser chamado de Itaretama que significa região de pedras; e finalmente dez
anos depois, em 1953, retornou ao nome de Lajes.
A data estipulada como aniversário do município e sua emancipação é: 03/12/1923. Os
feriados municipais são: Aniversário do município – 03/12/1923; Divina Santa Cruz
(Serra do Feiticeiro) – 03/05/2010 e o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da
Conceição – 08/12/1921.

C) CARACTERÍSTICAS GERAIS (DADOS DO IBGE/2010)
Área total do município: 676,623 km²
População total: 10.381 habitantes
Não foi informado o número de habitantes da área rural e urbana em particular.
Temperaturas:
Média: 27,2 °C
Mínima: 21,0 °C
Máxima: 33,0 °C
Meses mais chuvosos: Janeiro a Abril
Meses mais quentes: Maio a Dezembro
Coordenadas geográficas:
Latitude: 5º 42’ 00” Sul
Longitude: 36º 14’ 41” Oeste
D) PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS:
Agricultura familiar; Caprinovinocultura; Mineração e Comércio.

E) ABASTECIMENTO DE ÁGUA:
Há abastecimento de água canalizada em 100% da área urbana e em parte da rural.
Este serviço de abastecimento é realizado pela empresa CAERN (Companhia de Águas
e Esgotos do Rio Grande do Norte).
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F) SERVIÇO DE ESGOTO:
O serviço de esgoto é realizado pela CAERN e abrange apenas 70% da área urbana. O
serviço de fossa séptica atende os locais da área urbana onde não há esgotamento
sanitário e 100% da área rural. Há esgoto tratado que abrange 70% dos domicílios da
área urbana, tendo também como entidade responsável a CAERN.

G) SERVIÇO DE ENERGIA:
A energia elétrica do município de Lajes é de 220 Volts e o município não possui
gerador de emergência. O abastecimento de energia realizado pela COSERN
(Companhia Energética do Rio Grande do Norte) abrange a área total urbana e rural.

H) SERVIÇO DE LIXO:
O município possui apenas a coleta não seletiva, que é realizada apenas na totalidade
da área urbana. Tal serviço é realizado por uma empresa particular própria da
prefeitura.
Há um lixão (aterro sanitário) na área rural e que a empresa responsável em realizar o
serviço de limpeza deste local é a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

I) SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO:
Acesso à internet: através da rádio e banda larga.
Telefonia móvel e fixa: abrange a área urbana total e parte da rural; quanto à telefonia
móvel é dada através das operadoras: TIM e Claro.

J) SERVIÇOS TURÍSTICOS:
Não possui serviços turísticos visto que o órgão de turismo foi criado e está em
funcionamento há pouco tempo, aproximadamente três meses. No município de Lajes
não há propaganda televisiva, porém quando se realiza algum evento a divulgação é
feita por meio de carros de som. E quando se trata de um evento de grande porte, a
divulgação é feita via rádio. Não foram informados os dados quanto à caracterização
do fluxo de visitantes, porém os meses de alta temporada no município são: fevereiro
(devido ao carnaval); junho (devido ao São João); agosto (devido a ExpoLajes –
Exposição Agropecuária de Caprinos e Ovinos); agosto e dezembro (devido às férias).
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CATEGORIAS A2 – A6

A2 – MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO
A cidade não possui rodoviária, porém dispõe de pontos de apoio que auxiliam em
alguns serviços similares da rodoviária. A rodovia principal se chama BR 304, de
jurisdição Federal e natureza pública. A rodovia é mão dupla e asfaltada. Há serviço de
alimentação e de hospedagem ao longo dela e seu estado de conservação, de modo
geral, é bom.
A3 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
De acordo com a pesquisa nessa categoria, foi localizada uma agência postal em bom
estado de conservação.
 DADOS DOS CORREIOS:
Razão social: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo
Nome fantasia: Correios
CNPJ: 0304028316/0001-03
Endereço: Praça Manoel Januário Cabral nº 284
CEP: 5953-000
Contato(s)(s): 3532-2006
Responsável: Maria Janaina de Lima
Função: Gerente Substituta / Atendente Comercial
E-mail: ac-lje-@correios.com.br
Outras informações: A agência realiza, além dos serviços postais, serviços de saques de
dinheiro de Banco do Brasil.
A4 – SISTEMA DE SEGURANÇA
 POLÍCIA MILITAR
Endereço: Praça Monsenhor Vicente de Paula, 44 – Bairro: Centro.
Contato(s): (84) 3532-3577
Sítio eletrônico: www.pm.rn.gov.br
 POLÍCIA CIVIL
Endereço: Praça Monsenhor Vicente de Paula, 44 – Bairro: Centro.
Contato(s): (84) 3532-3577
Sítio eletrônico: www.policiacivil.rn.gov.br
 POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
Endereço: BR 304, KM 193
Contato(s): (84) 5084-0130
Serviços especializados: Policiamento, comandos e operações.

6

A5 - SISTEMAS DE SAÚDE
A cidade possui um Hospital no qual funciona, também, como Pronto-Socorro e
Maternidade e que presta serviços de urgência e emergência, internamentos, partos e
cirurgias tanto para à população da cidade como também aos visitantes. Na cidade
também possui uma clínica médica particular e três postos de saúde que atendem a
população e seus visitantes com os serviços de clinico geral, odontologia e
enfermagem em geral. Todos os centros médicos possui um bom estado de
conservação. A unidade Mariana Gomes trabalha com a equipe dos PSF´s (Programa
de Saúde da Família), do ESF (Programa Estratégico social da Família) e do NASF
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família) que tem os serviços de nutricionista, fisioterapia,
fonoaudiologia e psicologia, sendo quatro na zona urbana e um na zona rural na
comunidade de Firmamento. E foram localizadas três farmácias, sendo uma
pertencente à franquia Unifarma.
UNIDADES DE SAÚDE:
 Nome popular: Hospital Maternidade Aluízio Alves
Razão social: Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância de Lajes
CNPJ: 08204590/0001-80
Endereço: Rua Alzira Soriana, 18. Centro.
Contato(s): (84)3532-2041
Email: apamilajes@hotmail.com
Principais serviços: Urgência, Internamentos, Partos e Cirurgias.
 Nome popular: U. S. Pedro Lopes
Razão social: Pedro Lopes
CNPJ: 08113466/0001-05
Endereço: Praça Monsenhor Vicente Paula
Contato(s): (84)3532-2205
Distância: 24 km do centro da cidade de Lajes
Principais serviços: Ambulatório e SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico)
 Nome popular: U.S. Cohab
Razão social: COHAB
CNPJ: 08113466/0001-05
Endereço: Rua Francisco da Costa Alecrim, S/N.
Contato(s): (84)9622-2526
Principais serviços: Clínico, Odontologia, Psicologia, Nutricionista, Fisioterapia.
 Nome popular: U.S. Luís Lopes
Razão social: Luís Lopes
CNPJ: 08113466/0001-05
Endereço: Rua Ulisses Vale, 239.
Contato(s): (84)3532-2515
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Principais serviços: Psicologia, Clínico, Assistência Social, Fisioterapia, Nutricionista,
Fonoaudiologia, Odontologia, Ultrassonografia, Ginecologia, Laboratório Bioquímico e
Farmacêutico.
 Nome popular: U.S. Mariana Gomes
Razão social: Mariana Gomes
CNPJ: 08113466/0001-05
Endereço: Rua Professora, 80.
Principais serviços: Clínico, Odontologia, Psicologia, Nutricionista, Fisioterapia.
 Nome popular: Centro Clinico de Lajes
Razão social: Centro Especializado em Imagens
CNPJ: 11463276/0001-22
Endereço: Praça Manoel Januário Cabral, 340. Centro.
Contato(s): (84) 3532-2600
Email: cclajes.rn@ig.com.br
Principais serviços: Consultas, Raio-X e Laboratório.

FARMÁCIAS:
 Nome popular: Drogaria Nossa Senhora do Carmo
Razão social: Izenildo Anselmo Damasceno
CNPJ: 12694642/0001-17
Endereço: Praça Manoel Januário Cabral, 298. Centro.
Contato(s): (84) 3532-2056
Email: drograriathaysa@gmail.com
Horário de Funcionamento: 07h – 12h / 14h – 22h
Formas de pagamento: Dinheiro, Cheque, Cartão Débito e Crédito.
Principais serviços: Medicamentos, Conveniência, Perfumaria.
 Nome popular: Drogaria Santa Clara
Razão social: Idenilson Anselmo Damasceno
CNPJ: 05153074/0001-81
Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, 07.
Contato(s): (84) 3532-2118
Horário de Funcionamento: 24h
Formas de pagamento: Dinheiro.
Principais serviços: Medicamentos, Perfumaria, Xerox.
 Nome popular: Drogaria São Francisco
Razão social: Francisco de Assis André
CNPJ: 02423944/0001-05
Endereço: Praça Coronel Miguel Teixeira, 130.
Contato(s): (84) 3532-2510
Horário de Funcionamento: 07h – 12h / 14h – 21h
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Formas de pagamento: Dinheiro.
Principais serviços: Medicamentos, Conveniência, Perfumaria.
A6 – SISTEMA EDUCACIONAL
Nome: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Endereço: Rua Ramiro Pereira s/n – Bairro: Centro - CEP: 59.535-000
Contato(s): (84) 3532-2544
E-mail: semeclajes.rn@hotmail.com.br
Referência: Secretária da Educação e Cultura
Ensino fundamental: 09 escolas
Alunos matriculados: 2.500 alunos
Ensino médio: 01 escola
Alunos matriculados: 500 alunos
Fontes: Senso/2011.
Ensino superior: 01 escola
Alunos matriculados: Aproximadamente 170 alunos
Pós-Graduação: 01 escola
Alunos matriculados: Aproximadamente 60 alunos

A7 – OUTROS SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO
Quanto aos serviços dos pontos de apoio, consta-se que há 02 pontos de apoio com
conservação adequada para movimentação turística. Um dos dois ambientes
disponibiliza de serviços de churrascaria, lanchonete que funciona 24/horas. Já a
cafeteria dispõe de serviços diversos e ambientes reservados, até para reunião formal
encontra-se em bom estado de uso, climatizado, de fácil acesso ao cadeirante, com
rampas, corrimão e portas largas no local. A ausência de um segundo idioma (Inglês ou
Espanhol), dificulta a possibilidade de comunicar-se com clientes estrangeiros. A
localização e organização são pontos essenciais para o fluxo de clientes que
frequentam este local. No entanto, no segundo ponto de apoio foi observado que,
oferece acessibilidade limitada aos clientes com necessidades especiais, ou
cadeirantes. Esse ponto oferece serviços de lanchonete, pousada e restaurante (selfservice). Usa como aliado o servir e acolher de forma hospitaleira e aconchegante. O
mesmo funciona das 06hs ás 21h00hs.
Estabelecimentos coletados:
 Churrascaria Guaíba:
Localizado: Rodovia BR 304, Zona Rural - CEP: 59.535-000.
Contato(s): (084) 3532 – 2571
Atendimento: 24 Horas
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 Lanchonete Militão
Localizada: Rodovia BR 304 KM120 S/N - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 3532-2072 (Tel/FAX) / carlosmilitao@bol.com.br
Horário de funcionamento: 24hs
A.7.2 Compras Especiais
Listamos apenas os principais mercados e a cantina da cidade. Todos possuem razão
social e CNPJ e nota-se que eles não possuem nenhuma acessibilidade em sua
estrutura, como também, não possuem sinalização em pontos estratégicos da cidade
para sua auto divulgação.
 BEBIDAS E ACOMPANHAMENTOS
Nome fantasia: Bebidas e Acompanhamentos
CNPJ: 04636994/0001-98
Endereço: Praça Manoel Januário Cabral, 06. Centro.
Forma de pagamento: Dinheiro
Horário de funcionamento: Horário comercial: 7h às 18h e no domingo: 7h às 12h
 MERCADINHO OLIVEIRA
Nome fantasia: Comercial Oliveira
CNPJ: 07892818/0001-05
Endereço: Rua Alzira Soriano S/N
Contato(s): (84) 9984-5547
Forma de pagamento: Dinheiro
Horário de funcionamento: Horário comercial: 7h às 19h e domingo: 7h às 12h.
Funciona nos feriados.
 MERCADINHO PEREIRA
Nome fantasia: Mercadinho Pereira
CNPJ: 058853454/0001-56
Endereço: Rua Alzira Soriano (Número não informado)
Contato(s): (84) 9984-5547
Forma de pagamento: Dinheiro
Horário de funcionamento: Todos os dias de 6h às 19h. Funciona nos feriados.
 Kioske dois irmãos
Razão social: Kioske 2 irmãos
CNPJ: 01014575/0001-26
Endereço: Praça Manoel Januário Cabral, 05. Centro.
Contato(s): (84) 9905-7244
E-mail: kioskedoisirmaos@hotmail.com
Forma de pagamento: Dinheiro, Cartão de Crédito e Débito.
Horário de funcionamento: Horário comercial: 7h as 00h e domingo: 16h às 00h.
Funciona nos feriados.
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A.7.2.1 SERVIÇOS DE MERCADO PÚBLICO
O serviço do mercado público de Lajes oferece um bom estado físico para trabalho e
consumo aos turistas e moradores da cidade, dispondo produtos a um preço acessível.
Há uma ausência de acessibilidade no local. O mercado conta com um estacionamento
para aproximadamente quarenta veículos. Um sistema de açougue, setor de vestuário,
frutas, verduras e legumes no espaço externo do mercado, tendo 18 lojas no seu
interior, sendo subdivididas em açougue, vestuário, assessórios, bar, restaurante e
artigos para casa.
 Centro Comercial Marcelo Montonil
CNPJ: 08.113.466/0001-05
Endereço: Praça Coronel Francisco Pedro, s/n. Centro - CEP: 59.535-000
Contato(s): (84) 3235-2052
Forma de pagamento: Dinheiro
Horário de funcionamento: Horário comercial: 5h às 17h.
A.7.3 – Comércio turístico
O comércio turístico da cidade ainda está em desenvolvimento. Há uma loja de
artesanato na qual fica localizada na BR 304 ao lado do Restaurante Militão.
 Artesanato Militão
Razão social: FAC. Martins Soares
Nome popular: Artesanato Militão
CNPJ: 24589780/0001-15
Endereço: BR 304 – KM 120, S/N - Bairro: Boa Esperança.
Contato(s): (84) 3532-2757
Email: fac.fatima@yahoo.com.br
Horário de Funcionamento: Todos os dias: 07h30 às 17h de domingo a domingo.
Funciona nos feriados.
Formas de pagamento: Dinheiro, Cartão de Crédito e Débito.
Principais serviços: Objetos de decoração, Acessórios, Pinturas, Utilidades do Lar,
Vestuário, Equipamentos/produtos cine-foto e artesanato.
A.7.4 - Serviços Bancários
 BANCO: Banco do Brasil S/A
Tipo: Agência Bancária
Endereço: Praça Coronel Francisco Pedro nº 100 - CEP: 59.535-000
Email: marcosToscano@bb.com.br
Responsável: Marcos Toscano - Função: Gerente Geral
 BANCO: Bradesco
Tipo: Caixa Eletrônico
Endereço: Praça Manoel Januário Cabral – CEP: 59.535-000
Email: Não informado
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Responsável: Não localizado
 CASA LOTÉRICA:
Tipo: Unidade Lotérica
Endereço: Tabelião José Procópio – CEP: 59.535-000
Email: carlosmilitao@bol.com.br
Responsável: Carlos Magno Cortês Martins
A.7.5 – Serviços Mecânicos
 Borracharia Altas Horas
Nome Fantasia: Borracharia Altas Horas
Endereço: Sitio Alto Preto, s/n. Margem da Br 304
Especialidade: Troca e venda de pneus
 Mecânica Automotiva
Nome Fantasia: Mecânica Automotiva
Endereço: Rua: Tabelião João Moreira Gomes
Especialidade: Soldas e Mecânicas
Org.: Francisco de Jeová
 Borracharia 24 h
Nome Fantasia: Borracharia 24H
Endereço: Rua Tabelião José Procópio nº24
Especialidade: Troca de pneus, concerto de câmaras de ar, mecânico, borracharia,
solda.
 Borracharia do Nego
Nome Fantasia: Borracharia do Nego
Endereço: Professor Inez de Albuquerque
Contato(s): (84) 9945-2968
Especialidade: Troca de pneus, concerto de câmaras de ar, Mecânico, borracharia,
solda.
 Borracharia Itaretama
Nome fantasia: Borracharia Itaretama
Endereço: BR 304 km191
Contato(s): (84) 9627-6650
Especialidade: Troca de pneus, concerto de câmaras de ar, mecânico, borracharia,
solda.
A.7.6 – Posto de Combustível
 Auto Posto Passa e fica
Nome Fantasia: Posto BR
Endereço: Sitio Auto Preto s/n Margem da BR 304 Zona Rural - CEP: 59.535-000
Email: Jm.araujo2010@hotmail.com
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Responsável: João Maria de Araújo
Contato(s): 9930-0833/ 9832- 0400
 Posto Militão
Nome fantasia: Posto Militão
Endereço: Rodovia BR 304 KM120 S/N - CEP: 59.535-000
Responsável: Carlos Magno Cortês Martins
Contato(s): (84) 3235-2046
 Posto São Tomé
Nome fantasia: Auto Posto São Tomé
Endereço: Rua Joaquim Capitão, Nº 217, Centro – CEP: 59.535-000
Responsável: Ivo Nilson Lopes de Medeiros
Contato(s): Não informado
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CATEGORIA B
B1. SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE HOSPEDAGEM
Quanto à rede de hospedagem constata-se que existem cinco pousadas. Toda a rede de

pousadas encontra-se em bom estado de conservação. Não disponibilizam atividade
de lazer e entretenimento, sendo apenas duas delas com café da manhã. Não foi
observada acessibilidade, impossibilitando o cadeirante ou pessoas com outras
deficiências de se hospedar naquele determinado local. A falta de um segundo idioma
(Inglês ou Espanhol), não facilita a possível comunicação com clientes estrangeiros,
tendo apenas uma pousada que oferece o atendimento ao cliente em inglês. Há
disponibilidade de 92 leitos na cidade. O fluxo das pousadas é intenso, sempre
trabalhando com média e alta lotação.
Estabelecimentos coletados:
 Pousada e restaurante O bom cabrito
Localizada: Rodovia Br. 304 km 191 - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 9959-1451 / e.n.queiroz@bol.com.br
 Pousada pôr-do-sol
Localizada: Celso Augusto de Araujo Nº60 – Bairro: Boa esperança - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 9907-8954 / mcosmearaujo@bol.com.br
 Pousada Cabugi
Localizada: Praça Monsenhor Vicente de Paula Nº32 – Bairro: Centro - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 3532-2140 / (84) 9600-1599 / pousadacabugi@hotmail.com
 Pousada Lajes
Localizada: Rua São Judas Tadeu - Bairro: SEHAC - CEP: 59535000
Contato(s): Telefone não informado
 Pousada Militão
Localizada: Rodovia BR304 KM120 S/N - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 3532-2072 (Tel/FAX) / carlosmilitao@bol.com.br
B2. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS
A maioria dos bares e restaurantes da cidade é de porte pequeno e mediano, com
variação entre médio e baixo na frequência por dia. A maioria dos estabelecimentos só
aceita pagamento em espécie. Apenas 02 estabelecimentos tem capacidade para
recepcionar grandes grupos ou grande quantidade de clientes simultaneamente, já
que estão localizados na praça central da cidade. Não há presença de colaboradores
com fluência em outros idiomas. Poucos estão abertos em todos os dias da semana,
onde os principais bares abrem a partir da quarta-feira. Há uma lanchonete que
funciona 24 horas por dia. Todos possuem uma capacidade razoável de
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estacionamento. Há na zona rural do município dois bares que funcionam no fim de
semana. Os serviços e equipamentos oferecidos são limitados, tendo ventilador e
sanitário como serviços básicos oferecidos. A única gastronomia especializada
oferecida pelos estabelecimentos foi a da região nordeste. Também não possuem
serviço de segurança. O estado de conservação do espaço físico dos estabelecimentos
é bom. A acessibilidade não é encontrada em boa parte deles, apenas os quiosques
localizados na praça que apresentam alguns itens de acessibilidade.
Estabelecimentos coletados:
 Pastelaria e Lanchonete MC
Localização: Praça Manoel Januario Cabral S/N - Bairro: Centro - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 9966-0922
Especialidade: Pastelaria
Serviço: A la carte
Formas de pagamento: Dinheiro
 Restaurante Militão
Localizada: Rodovia BR304 KM120 S/N - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 3532-2072 (Tel/FAX) / carlosmilitao@bol.com.br
Serviço: Self-service
Horário de funcionamento: Todos os dias - 06hs às 21hs. Funciona nos feriados.
Formas de pagamento: Dinheiro, Cartão de Crédito e Débito.
 Lanchonete Kiosque Dois Irmãos
Localização: Praça Manoel Januário Cabral S/N - Bairro: Centro - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 3532-2135
Especialidade: Pizzaria
Serviço: A la carte
Formas de pagamento: Dinheiro, Cartão de Crédito e Débito.
 Restaurante 2000 (Milênio)
Localização: Rua Segundo Venâncio Nº161 - Bairro: Centro - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 9816-7996
Serviço: Prato Feito
Formas de pagamento: Dinheiro
 Churrascaria e lanchonete O Patuense
Localização: Rua Celso Augusto de Araujo Nº321 - Bairro: SEHAC - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 3532-2723
Especialidade: Regional
Serviço: Self-Service por preço fixo
Formas de pagamento: Dinheiro
 Lanchonete ODON
Localização: BR304 KM120 S/N - CEP: 59535000
Especialidade: Regional
Serviço: A la carte
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Formas de pagamento: Dinheiro
 O Cabrito do João
Localização: BR 304 – KM 120
Especialidade: Comida Regional – Cabrito
Serviço: À La carte
Formas de pagamento: Dinheiro
 Pastelaria e Lanchonete Larica
Localização: Rua Joaquim Capitão N.163 - Bairro: Antônio Melo - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 3532-2710 / E-mail: lanchonetelarica@gmail.com
Especialidade: Pastelaria
Serviço: À La carte
Formas de pagamento: Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito e Débito.
 Panificadora Pão Nosso
Localização: Manoel Januário Cabral, Nº 36
Contato(s): (84) 3532-2057
Especialidade: Padaria
Venda: Balcão
Formas de Pagamento: Dinheiro
 Padaria Massas Cabugi
Localização: Praça Coronel Miguel Teixeira - Bairro: Centro - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 9934-9459
Especialidade: Padaria
Venda – Balcão
Formas de pagamento: Dinheiro
 Churrascaria Lajes
Localização: Rua São Judas n.25 - Bairro: SEHAC - CEP: 59535000
Contato(s): Não informado
Especialidade: Churrasco
Serviço: À La carte e rodízio
Formas de pagamento: Dinheiro
 Espetinho Palmares
Localização: Praça Januário Cabral BOX 1 - Bairro: Centro - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 9986-5587
Especialidade: Churrasco e Cervejaria
Serviço: À La carte
Formas de pagamento: Dinheiro
 Spettos Bar
Localização: Praça Praça Januário Cabral BOX 4 - Bairro: Centro - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 9941-4164
Especialidade: Cervejaria e espetaria
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Serviço: À la carte
Formas de pagamento: Dinheiro
 Júnior do Bode
Localização: Mulungú – Zona Rural - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 9943-3383
Especialidade: Regional (Bode)
Serviço: À la carte
Formas de pagamento: Dinheiro
 Loja Moabitas (Padaria)
Localização: Rua Sinfrônio Moura do Vale Nº291 - Bairro: Centro - CEP: 59535000
Contato(s): (84) 3532-2522
Especialidade: Padaria
Formas de pagamento: Dinheiro
B4. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO
Não há presença de transporte público tornando os táxis e moto-táxi como as únicas
alternativas de transporte na região. Dentro do município não há uma empresa ou
cooperativa que coordene as frotas. Os profissionais apenas se organizam em
determinadas praças, e criam uma sociedade informal, onde se identificam com um
nome fantasia apenas para seu reconhecimento. Não apresentam as seguintes
características: acessibilidade e domínio de outro idioma. A grande maioria não
funciona 24 horas por dia.
 Táxi: (01) Um ponto de táxi, no total de 10 táxis.
Taxistas Coletados:
Ponto: Praça Manoel Januário Cabral – Praça Central
Nome: Francisco Gomes da Silva,
Contato(s): (84) 9955-6398
Veículo: Particular
Viagens: Intermunicipais e Locais.
Nome: Francisco Vitoriano da Silva
Contato(s): (84) 9983-0198
Veículo particular, viagens intermunicipais e locais.
Nome: Edilson Gomes de Melo
Contato(s): (84) 9910-5010
Veículo particular, viagens intermunicipais e locais.
Nome: Cicero Romão Nelo
Contato(s): (84) 9911-6325
Veículo particular, viagens intermunicipais e locais.
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 Moto Táxi: (03) três pontos de moto táxi, no total de 24 moto-táxis.
B5. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS
Há presença de somente uma casa de show na cidade. Onde é realizado eventos de
médio porte com uma estrutura regular, mas não é acessível para portadores de
necessidades especiais e um razoável quadro de funcionários, mas, existem espaços de
natureza pública e privada que comportam eventos de pequeno e grande porte.
Quando se trata da organização e promoção de eventos, existe uma empresa. Ela está
apta a realização de todos os tipos de eventos. Está em processo de expansão, pois
cada vez mais seus serviços estão sendo solicitados pela população local. Serviços
como assessoria e cerimonial estão no seu foco.
 Espaço Recanto da Prosa
Localização: Rua Jorge Luiz dos Santos N°55 Bairro: Centro CEP: 59535000
Contato(s): (84) 9928-1154
 Casa de Show Morais Casa Show ( Forró da Bala) .
Localização: Praça Nossa senhora de Fátima – nº S/N.
Bairro: Alto da Beleza, Lajes, CEP – 59.535-000.
Proprietário – Josivaldo Barbosa de Morais.
Contato – (084) 9600-5898
 ACOSC (Associação dos criadores de ovinos e caprinos do sertão do Cabugi)
Localização: Margem esquerda da BR304 KM120 - Bairro: Fomento CEP:
59535000
Contato(s): (84) 9989-0016
Realiza: ExpoLajes
B6. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER
Levando em conta os espaços públicos e áreas verdes, nota-se a importância de cinco
praças públicas onde todas estão bem localizadas, no centro da cidade, próximos a
bancos, mercados, prefeitura, etc. Há presença de vários quiosques e bares no
entorno, sendo bastante freqüentados pela população. Há estacionamento amplo e
descoberto para veículos de grande e pequeno porte. Sendo de total responsabilidade
da prefeitura.
Como obras públicas visando o lazer da população, a cidade dispõe de um ginásio
poliesportivo, três quadras, um campo de futebol. Há na cidade uma casa de show,
que realiza os eventos particulares e/ou privativos.
Estabelecimentos coletados:
 Praça Miguel Teixeira
 Praça Vereador Sebastião da Rocha
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 Praça Central Manoel Januário Cabral
 Praça Presidente Tancredo Neves
 Complexo de Lazer Vereador Salustino Fernandes
Localização: Av. Senador João Câmara CEP: 59535000
 Ginásio Flávio Cantareli
Localização: Rua Segundo Venâncio – Centro CEP: 59535000
 Campo de Futebol Severino Moura do Vale
Localização: Avenida Joaquim Capitão Bairro: Antônio de Melo CEP: 59535000
 Quadra Boa Esperança
Localização: Rua Número I Bairro: Boa Esperança CEP: 59535000
 Quadra Cohab
Localização: Cohab CEP: 59535000
 Quadra Manuel Procópio
Localização: Praça Manoel Januário Cabral CEP: 59535000
 Espaço Recanto da Prosa
Localização: Rua Jorge Luiz dos Santos N°55 Bairro: Centro CEP: 59535000
Contato(s): (84) 9928-1154
Espaço para eventos, e shows particulares.
B7. OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
Há presença de um guia de turismo na região, e uma associação de moradores locais
que realizam o trabalho de condução turística de visitantes, entretanto, os envolvidos
não possuem formação técnica de guia ou condutor de turismo.
 Guia: João Augusto Marques da Silva
CPF: 079.988.674-26
Contato: (84) 9614-4630 / jonh.augusto@hotmail.com
 Associação: Trilheiros da Caatinga
Localização: Rua João Militão Martins Box: 06 - Bairro: Centro - CEP: 59535000
Contato: (84) 9600-1659 / (84) 9856-1166 / contato@trilheirosdacaatinga.org /
www.trilheirosdacaatinga.org / CNPJ: 12.886.993/0001-20
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CATEGORIA C

C1- ATRATIVOS NATURAIS
Durante a visita aos atrativos naturais do município de Lajes/RN, foi observado que
esses locais possuem uma gama de atrativos, dentre os quais podemos destacar o
turismo pedagógico, sendo ele de cunho histórico, já que existe um número
considerável de pinturas rupestres localizada na zona rural do município. Além disso, o
turismo de aventura também é destaque, uma vez que o município oferece várias
opções de trilhas naturais e atividades de educação física, tais como: vôlei, futsal e
basquete. Para a realização das atividades de aventura, faz-se necessária a
especialização de guia de turismo e socorrista, bem como equipamentos que tornem a
atividade segura. Umas das particularidades do município, que ainda é pouco
explorado, são as grutas e cavernas, situadas na zona rural. Mas o fato de o Pico do
Cabugi, que pertence a Angicos, ser explorado como parte de Lajes, tira o foco da real
riqueza do munícipio. Como citado a cima com as estruturas das cavernas e grutas, e
ainda as serras, tais quais Casa de Pedra e Serra do Feiticeiro, Pedra do Anjo, merecem
ser empreendidas como parte da prática da visitação. Outro problema encontrado é a
falta de acessibilidade, legibilidade e como referido antes à identidade.
Zonas Coletadas:
 Fazenda Santa Rosa - Na fazenda Santa Rosa é possível o encontro de varias
pinturas rupestres, que gera incentivo no Turismo de cunho pedagógico e
sustentável e religioso, já que existe lá um pequeno santuário. A propriedade é
privada, mas aberta a visitação, sujeita a deliberação do proprietário.
 Assentamento Velho Tomaz – é capaz de suportar o turismo de aventura, nas
terras é possível a prática de rapel e trilha.
 Serra do Feiticeiro - é um ponto turístico a ser explorado, devido às “crendices”
que a cercam. Uma lenda sobre um índio desgarrado que lá se refugiou para
fugir dos colonizadores portugueses, segundo alguns moradores locais. Na
serra é encontrada uma capela, onde se é incentivada a prática do turismo
religioso.
 Pedra do Anjo - Pouco mais a cima da Serra do Feiticeiro encontra-se a Pedra
do Anjo, uma das histórias contadas é que nas redondezas um menino junto a
sua mãe pastoreavam ovelhas, sem explicação algo fez com que a criança, com
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cerca de cinco anos de idade, se perdesse e com três dias após seu
desaparecimento é que o encontraram sobe uma pedra, em estado de
putrefação, nomeada hoje como Pedra do Anjo dada à história. Somados os
fatos, fez-se a vazão de vários fiéis, de seus locais de origem até a serra, e o dia
3 de maio é marcado por uma celebração religiosa.
 Pico do Cabugi - apesar de não pertencer a Lajes RN, mas sim a Angicos RN, o
mesmo é trilhado pelos guias locais de Lajes. Trata-se de uma montanha, onde
é considerado o único Vulcão extinto do Brasil, possuindo cerca de 590 metros
de altitude. Indubitavelmente, o local propicia para a prática do turismo de
aventura, bem como o pedagógico.
 Riacho Mundo Novo
 Riacho Pedro Ver
 Bacia do Rio Ceará-Mirim
Quanto aos 03(três) últimos atrativos naturais observou-se que, o Riacho Mundo
Novo, Riacho Pedro velho, e a Bacia do Rio Ceará Mirim, foram constatados que eles
são intermitentes, devido à seca que está agravando a localidade. Em relação à
capacidade dos mesmos, foi observado que eles são de pequeno porte,
diferentemente da bacia do Ceará Mirim, que já possui uma capacidade maior. Em
relação às espécies que habitam as margens, a maioria delas são xerófilas.

C2 – ATRATIVOS CULTURAIS
Com relação aos atrativos culturais do município de Lajes, o município possui um
teatro coberto, onde alguns projetos culturais são realizados, visando à integração da
população no que diz respeito às atividades cultural e artística. Nesse espaço são
realizadas peças e até gravações de documentários, como é o caso do projeto ‘Nós na
tela’, que é uma ação que busca a integração dos moradores no que diz respeito ao
cinema. Com relação à biblioteca do município, ela é médio porte e é aberta durante a
manhã, tendo como principal foco os estudantes da região, onde são realizadas
atividades que integram o estudo virtual, onde o prédio da biblioteca dispõe de uma
sala onde existe um laboratório de informática. Além disso, existem alguns espaços
para leitura, além do acervo bibliográfico. Partindo para os atrativos de cunho
religioso, o município de Lajes possui uma gama de atividades que integram a
população ao turismo religioso. Com relação às romarias e procissões, o município
detém uma grande procissão apenas nos meses de novembro e dezembro, onde é
comemorada a festa da padroeira e, durantes a semana de comemorações é realizado
a procissão de nossa senhora da conceição. As visitações de cunho religioso são
concentradas na Capela de Nossa Senhora da Conceição, que é situada em frente à
Praça Monsenhor Vicente de Paula, localizada no centro da cidade. Desse modo, os
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turistas participam de atividades oferecidas durante a semana, como é o caso de
missas, grupos de orações, etc. Com relação às ruínas do município, foram catalogadas
edificações com um grande potencial histórico, visto que algumas construções foram
erguidas no período colonial. Durante visita a serra do senhor do Bonfim, constatou-se
ruínas de uma antiga igreja que foi construída no período colonial, onde a sua
estrutura ainda está preservada. Na zona rural, foi visitado um antigo barracão que
servia de apoio às famílias da região, que compravam produtos alimentícios. Já na zona
urbana, existe a antiga estação rodoviária da cidade, que diferentemente dos outros
ainda está em bom estado de conservação, porém está inativa. Além disso, a sua
localização é privilegiada, já que é situada no centro do município. No centro da Praça
Miguel Teixeira, no Bairro COHAB, é encontrado o cruzeiro da cidade, onde é possível
ter uma visão mais ampla da praça e do centro comercial do município. Quanto aos
conjuntos arquitetônicos da zona rural, existem as fazendas do trapiá, a da ameixa e a
do alívio, que trabalham com a criação de animais e com a comercialização de
alimentos. Logo, essas fazendas ainda preservam alguns conjuntos arquitetônicos,
como é o caso de capelas, por exemplo. Quanto às formas de expressões artísticas do
município, além das atividades teatrais, existem as danças, onde a escola estadual
doutor Eloy de Souza trabalha com crianças e jovens na formação de grupos de
danças, que contemplam tanto os aspectos culturais como danças mais modernas.
Logo, a partir da formação desses grupos, eles fazem apresentações para a população
em eventos organizados pela prefeitura. Além das danças, existem as formas literárias,
onde o artista Alan Cardeque produz acervos literários da cultura nordestina. Em
relação às comidas típicas, a cidade é especializada na comercialização da carne
caprina, já que esse tipo de animal é de fácil adaptação em regiões de pouca chuva,
como é o caso de Lajes. Por fim, com relação aos artesãos, o município só possui
artistas especializados no crochê, onde um grupo teve a ideia de formar um grupo e
produzir esse tipo de arte. Porém, o grupo ainda é pequeno, possuindo poucos
integrantes.
C3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS
Em relação às atividades econômicas do município de Lajes, foi constatado que não
existe nenhum tipo de indústria na região, que venha empregar um grande número de
funcionários e que produza em larga escala. Contudo, quanto às atividades minerais, o
município detém grande potencial. Logo, as terras de Lajes são exploradas a partir da
mineradora Senhor do Bonfim que explora o ouro e a scheelita e a Mineradora
Japonesa Gálaxy.
As mineradoras são abertas a visitações, com o intuito de explorar o turismo
pedagógico, uma vez que os alunos são levados a antigas galerias e conhecem um
pouco do mercado da mineração. Para a visitação da mineradora é de extrema
importância o agendamento do dia e hora. Em relação à extração animal, o município
não possui tanta tradição na carne bovina, já que o município sofre com a seca e o
gado acaba não se adaptando as condições adversas. Contudo, Lajes possui grande
tradição na criação e comercialização da carne caprina, tendo em seu município a
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Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos do Sertão Cabugi (ACOSC) que é
referência no estado nesse segmento.
Por fim, em relação ao extrativismo vegetal, já que o município é vítima da seca, o
número de produtores é bem reduzido, tendo boa parte da sua produção
comercializada pelos próprios moradores através da agricultura de subsistência e da
comercialização dos produtos na feira livre do município.

C5 - EVENTOS PROGRAMADOS
O calendário de Lajes apresenta-se com alguns festividades principais, dentre eles:
EXPOLAJES, Aniversário da Cidade, São João dos Idosos, Arraia do Agricultor e Festa de
Nossa Senhora da Conceição, a visitação a Capela Divina Santa Cruz em 03 de Maio
(Feriado Municipal) e o Carnaval. Contudo, algumas dessas festividades são
particulares e não são abertas ao publico visitante, e sim aos associados. Há a
necessidade ainda de maior divulgação dos eventos externos e a criação de novos
atrativos ao calendário, citando ainda a importância da criação de um site, blog, para
facilitar o acesso à informação e aumentar o alcance da mesma.
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