
O QUE FAZER EM CERRO CORÁ?

Encante-se com trilhas, geossítios, vales, pinturas 

rupestres, mirantes, sítios arqueológicos, contato 

direto com  a  natureza, belezas  arquitetônicas e 

incontáveis especiosidades naturais.

Presencie, compeça e venha viv ea emoção!

ZONA URBANA:
• Visitar a Casa Grande (Casa Centenária).

• Visitar a Igreja São João Batista.

• Caminhar na Praça Maria Luzia Guimarães.

• Aventure-se pela Trilha do Escorrego.

• Vivencie o Mirante da Reta.

• Trilha do Geossítio Cruzeiro, onde contamos

  com uma magnífica vista panorâmica

  da cidade e do açude Elói de Souza.

PRAÇA MARIA
LUZIA GUIMARÃES 

CASA CENTENÁRIA

VISTA PANORÂMICA

DO CRUZEIRO

ESCORREGO

   Cerro corá teve em seu primeiro momento a pecuária como 
principal atividade econômica e logo em seguida o ciclo do algodão. 
Posteriormente, no início dos anos 40, veio a descoberta do minério 
e sua consequente exploração, que deu a Cerro Corá uma pujança 
econômica jamais vista anteriormente. Entre os vários ciclos 
econômicos vividos, ocorreram alguns fatos influenciadores, como a 
construção da estrada de ferro ligando Lajes ao Seridó na década de 
1910. Essa estrada nunca foi concluída e hoje virou atrativo turístico. 
Nos anos 30, a construção da estrada para Mossoró, o que ocasionou 
também a construção do açude Elói de Sousa.

Nesta época, vieram muitas famílias para trabalhar e depois 
terminaram se fixando definitivamente no local. No início dos anos 
40, foi descoberta a mina Bodó (descoberta do minério citado 
anteriormente) o que deu um grande impulso à economia local 
aumentando consideravelmente sua população.

A mina Bodó estava situada no município de Santana do 
Matos, mas seu escritório da mineração era no centro de Cerro Corá, 
proporcionando um período de muita movimentação na cidade. 
Com o passar do tempo veio a queda do preço da Xelita e Cerro Corá 
volta a ser enquadrar em uma economia básica sem possuir nenhum 
diferencial econômico, tendo como principal fonte de renda de seu 
povo os empregos públicos que a Prefeitura e o Estado 
proporcionam e o dinheiro dos aposentados e pensionistas.

Em meados dos anos 2000, teve início um novo ciclo 
econômico com a chegada da indústria têxtil no município trazendo 
empregabilidade anos jovens cerrocoraenses. Para um futuro 
próximo, Cerro Corá aposta no turismo como um novo ciclo 
econômico de sucesso, setor este com grande potencial de 
crescimento pelo fato de nosso município possuir um magnífico 
perfil de cidade turística, com clima frio, vários atrativos naturais e 
urbanos onde se encontram paisagens exuberantes, um povo 
acolhedor, alegre e de uma qualidade de vida invejável. E esse futuro 
já começou, com o trabalho realizado pela gestão do prefeito 
Novinho que vem lutando para modernizar e alavancar este 
relevante segmento econômico que gera oportunidades, renda 
extra, trabalho e dignidade para as pessoas. Trabalho que teve início 
nas oportunidades anteriores em que o atual gestor teve de 
administrar Cerro Corá (a primeira de 2009 a 2012 e a segunda de 
2013 a 2016). 

Vários são os indicadores que apontam o crescimento do 
turismo no nosso município. O integral apoio ao surgimento de 
empreendimentos privados em meios de hospedagem, o 
surgimento do projeto Geoparque Seridó, investimento forte da 
iniciativa privada no setor, o amor e a dedicação dos guias de 
turismo no receptivo aos turistas, fortalecimento de nossa 
gastronomia com a abertura de novos bares e restaurantes, o 
investimento público no turismo de eventos do município que possui 
um vasto calendário

de festas onde podemos citar algumas como: Carnaval na 
Serra, Semana Santa, a festa do nosso Padroeiro São João Batista, o 
tradicional Festival de

Inverno, Cerro Corá Moto Fest, Natal na Serra, festas populares 
na comunidades rurais, entre diversos outros eventos que circulam 
de janeiro a janeiro, fazendo parte do cotidiano de Cerro Corá. Tudo 
isso soma-se ao alteroso projeto Geoparque Seridó, nossos atrativos 
turísticos em geral, belezas naturais e urbanas, artesanato, cultura do 
nosso povo e toda vivência cotidiana que envolve os diversos 
segmentos econômicos abrangentes ao turismo, tornando nossa 
região altaneira, esplêndida e preparada para receber o 
desenvolvimento necessário para se criar novas oportunidades de 
empreendimentos, sejam eles públicos ou privados, trazendo total 
confiança para aquele empreendedor que deseje investir em um 
destino cheio de encantos chamado Cerro Corá.

NOSSA ECONOMIA
AO LONGO DO TEMPO.

A Suíça do Seridó

ARTESANATO

O Município de Cerro Corá possui uma associação
de artesanato, denominada Artesanato Serrano.

Tem como objetivo reunir todos os artesãos da
região, onde eles têm a oportunidade de expor 
seus produtos em uma loja fixa no centro da 

cidade, na Praça Central, Praça Tomaz Pereira.

Ao visitar Cerro Corá, não perca a oportunidade
de conhecer nosso artesanato, onde encontrará
produtos como: Souvenir, alimentos caseiros/ 

regionais, objetos de decoração, utilidades para o 

lar, acessórios, artesanato em geral, arte sacra, 

vestuário, pinturas, peças em barro vermelho 

(como utensílios para sua cozinha em barro), arte 

em madeira (de grandes peças como mesas, 

cadeiras e bancos, como também pequenas artes 

para sua casa ou comércio) fotografias, rede de 

dormir bordadas em ponto cruz, ponto cheio,
e pintura, destacando varandas com crochê e 

macro b e confecção manual com objetos com 

fibra de agave.

(84) 98148-8328

artesanato_serrano

PIZZA DE CARNE

BURGUER

ARTESANAL

FILHOS DO

SAUDOSO IVONÊS

BURGUER DA CASA

FUNDUE

DE CHOCOLATE

RESTAURANTE SUÍÇA DA SERRA:
Ambiente singular, drinks, bebidas, jantar à la carte,

almoço todos os dias e uma variedade de petiscos

e deliciosos sanduíches gourmet, que levam os

nomes dos nossos pontos turísticos, onde podemos

destacar os sanduíches “Nascente Rio Potengi”

e “Vale vulcânico”, este último é gigantesco

e muito saboroso.

Rua Prefeito Bevenuto Pereira, 204, Centro.

     (84) 99838-8417       restaurantesuicadaserra

RESTAURANTE SERIDÓ:
Ambiente gastronômico com muitas variedades,

almoço, jantar, petiscos, pizzas e sanduíches,

onde podemos destacar a pizza Nordestina com

queijo de coalho da terra e borda recheada. 

Rua Prefeito Bevenuto Pereira, 55, Centro.

     (84) 99903-6554       pousadaerestauranteserido 

Uma charmosa lanchonete no centro de nossa cidade, com 

fartas opções em seu cardápio, onde podemos destacar a 

Macaxeira Arretada e as saborosas pizzas e sanduiches com 

molho especial da casa. Rua Monsenhor Paulo Herôncio, 76.

     (84) 92001-1367        encontro_dos_amigos

ENCONTRO DOS AMIGOS:

AÇAÍ BISTRÔ:

Espaço aconchegante com ambientação super 

agradável e muitas delícias no cardápio, entre elas o 

frango imperial, os fondues de queijo e de chocolate e o

camarão internacional. O bistrô ainda oferece vinhos e 

drinks variados ,além do serviço de gelateria como milk 

shakes e o delicioso açaí.. Rua Manoel Osório, 8, centro.

     (84) 99993-1875        acaibistrocc

MASSAS DA SERRA:

Em meados dos anos 70 seu João Bezerra fundou a 

padaria Cerrocoraense, onde entre o tradicional pão, 

idealizou um produto que se eternizou na cultura do povo 

Cerrocoraense, iguaria essa conhecida popularmente 

como a “Bolacha de Bezerra”. Já nos anos 2000 seu filho 

João Alfredo assume a direção da padaria e formata a 

produção MASSAS DA SERRA, onde a fabricação e 

distribuição de produtos regionais já se fixou no paladar 

do povo Seridoense como: As bolachas amanteigadas, 

biscoitos integrais, biscoitos diversos. 

Rua Sérvulo Pereira, 93, Centro .

     (84) 99922-7624      massasdaserraoficial

RESTAURANTE COLINA:
Localizado às margens do açude Elói de  Souza,

núcleo da Pousada Colina dos Flamboyants, 

sob regência da Chef Jane Silva. Serve diversas

iguarias no  cardápio. Entre elas, um inusitado

Risoto de Camarão e como sobremesa um

inigualável pudim da raspa do queijo de manteiga. 

Possui serviço de bar, café da manhã, almoço, 

jantar e eventos coorporativos. Funciona todos 

os dias com reservas antecipadas.

     (84) 99945-8392       restaurante.colina

IVONÊS BAR E DISTRIBUIDORA:
Um tradicional Boteco Nordestino, ambiente tradicional 

de nossa cidade, Localizado no Centro de Cerro Corá, 

oferece aos seus clientes cerveja estupidamente gelada, 

a velha e boa cachaça e tira gosto do dia feito na hora 

pela família proprietária. O nome é uma homenagem ao 

saudoso amigo de todos “Ivonês”, o grande idealizador 

desse ambiente original. O bar é o centro dos debates 

da cidade. Praça Tomaz Pereira, Centro.

     (84) 99686-9460       ivonesdistribuidoracc

BELEZAS 
          DO SERTÃO

SERRA PRETA:

Visite os sítios arqueológicos e conheça 
de perto o encanto das diversas formações 
rochosas, pinturas rupestres, grutas, 
cavernas, tanques naturais, mirantes,
túnel da antiga estrada de ferro, entre 
outras belezas naturais da região do Sertão, 
nas comunidades de:

TANQUE
AZUL

Geossítio de beleza singular, onde 

podemos destacar as distintas formações 

rochosas existentes na região, grutas, 

trilhas e mirant e  sobre rochas. Com 

agendamento prévio é possível apreciar a 

culinária do lugar preparada no tradicional 

fogão a lenha.

     (84) 99840-6657       genilson.trilhas GRUTAS

SERRA VERDE:

Sítio Arqueológico com diversidade de

geoformas,como a Pedra do Caju, a Pedra do

tubarão, a Pedra  do Nariz e Pedra Cabeça

do Dinossauro. Também no local existem 

inúmeras belezas naturais onde destacamos

o Tanque Azul e as Pinturas Rupestres.

PEDRA DO NARIZ
SERRA DA RAJADA:

Na região destacam-se os Conventos,

geossítio de magnitude ímpar, lugar

de grutas e cavernas, onde podemos

degustar uma excelente galinha 

caipira ou outras culinárias regionais 

no kiosk Parque das Pedras, receptivo 

com agendamento prévio.

     (84) 99915-8030  

     conventosserradarajada CONVENTOS

DÚVIDAS, INFORMAÇÕES E OUTROS ROTEIROS TURÍSTICOS:

GENILSON CARVALHO:      (84) 99840-6657      genilson.trilhas

RONIVON PEREIRA:      (84) 99622-7175      ronivon.26

VISITE A
A Suíça do Seridó

@prefeituracerrocora

SIGA NOSSO INSTAGRAM:

DESIGNER: Rudgleyson Daniel

GASTRONOMIA
CERROCORAENSE

Expimente, viva, venha degust
as especiias da noa região!

ESPAÇO DO MIRANTE 

MIRANTE BAR E RESTAURANTE:
Uma vista magnifica da nossa região serrana,

gastronomia diversificada. Uma de suas

especiarias é a Tilapia Inteira com baião

de dois com macaxeira, salada, entre

outros acompanhamentos, ao comando

da Chef Ioneide Nascimento.

Localizado a 6 Km do centro de Cerro Corá.

Chã da Divisão, Serra de Santana.

     (84) 9992-2930       mirante_barestaurante

RESTAURANTE DA GALINHA CAIPIRA:
Ambiente com grande tradicionalidade

em nosso município, serve almoço todos

os dias self-service, como prato principal

da casa uma deliciosa galinha caipira.

R. Antônio Henrique Pereira, 154, Bairro Seridó.

    (84) 99919-3602      (84) 99969-4768      bar.dagalinha

RESTAURANTE DA GIL:

Excelente Culinária Seridoense, Serviço

Self-Service para almoço e um atendimento

especial do casal Tico e Gilvanete.

Rua Gracindo Deitada, 501, Bairro Seridó . 

     (84) 99635-0480

NORDESTINO BAR E PETISCARIA:

Um especial bar logo na entrada da Suíça do 

Seridó, com inúmeras opções de drinks, caldos, 

cachaças, petiscos, transmissão de jogos e 

aquela cerveja estupidamente gelada.

Avenida Manoel Chagas de Medeiros, Vila Tupã. 

    (84) 9.9850-5637       nordestinobarpetiscaria 

PIT STOP BAR:
Chopp OKTOS de primeira categoria, diversos

tipos de cachaça e excelente variedade de petiscos.

Tem como especiaria da casa um camarão empanado

com molho especial.

Rua Gracindo Deitado, 10, Centro.

    (84) 99912-8458       pitstopcerrocora

CHURRASCARIA DOIS IRMÃOS:
Churrasco de primeira, onde podemos destacar

um suculento “CUPIM” feito pelo empresário Eudes.

Almoço Self-Service todos os dias. Localizado na

estrada central, caminho entre Cerro Corá e

Lagoa Nova, a 3 Km do centro da cidade de

Cerro Corá. Sítio Novo, Serra de Santana.

     (84) 99102-3905 ou      (84) 99433-331 1

MEIOS DE
HOSPEDAGEM

Rua Gracindo Deitado, 296, Centro.
Contatos para reservas:      (84) 99800-2091 (Angelina)
ou      (84) 99669-2000 (Socorro).

Rua Prefeito Bevenuto Pereira, Praça Maria 
Luzia Guimarães. Contatos para reservas: 
    (84) 99903-6554      pousadaerestauranteserido

Praça Tomaz Pereira, Centro, em frente à Prefeitura.
Contatos para reservas:      (84) 99601-5707 (Teté) 
ou     (84) 99690-6338 (Danilo).

Rua Jeremias Canário no 88, Centro.
Contato para reservas:     (84) 99906-5466
    (84) 99983-0635

Rua Sérvulo Pereira No47, Centro.
Contato para reservas: 
    (84) 3488.2411 ou     (84) 99848-2171

Sítio Barreiras, às margens do açude Elói de
Souza, a 900 metros do centro da cidade.
Contatos para reservas:     (84) 99818-8212
    colinasdosflamboyantsoficial 

Sítio Baixa da Floresta, Serra de Santana, no 
posto de combustível Elis. Contato Reservas: 
    (84) 99109-9936     pousadaconvenienciaelis

Sítio chã da divisão, vizinho a nascente
do Rio Potengi. Contatos Reservas: 
    (84) 98803-9651     platodanascente

Sítio Chã da Divisão, Serra de Santana.
Contatos para reservas: 
    (84) 99992-2930     mirante_barerestaurantes

Sítio Baixa da Floresta, 
Serra de Santana, na estrada central. 
Contatos para reservas:     (84) 99188-1368

Zona rural, Sertão, Serra da Rajada, 
localizado no Geossítio Conventos. 
Contatos para reservas:     (84) 99915-8030          
    conventosserradarajada

POUSADA DO BIRICO:

POUSADA E RESTAURANTE SERIDÓ:

POUSADA DO TETÉ:

POUSADA DONA FINHA:

POUSADA CENTRAL:

POUSADA COLINA DOS FLAMBOYANTS:

POUSADA ELIS:

CHALÉS E CAMPING PLATÔ DA NASCENTE:

POUSADA MIRANTE:

POUSADA BRISA DA SERRA:

ÁREA DE CAMPING E CHALÉ CONVENTOS:

ENCANTE-SE COM 
  A SERRA DE SANTANA!

VISITE:
• A Fábrica de Castanha.

• Conheça a Nascente do Rio Potengi.

• Visite o Vale Vulcânico.

• Faça uma visita a casa de um artesão raiz da serra.

• Contemple a paisagem natural da Serra de Santana

em algum dos mirantes existentes na região.

• Vivencie um Meliponário (coleção de colmeias de

abelhas sem ferrão), onde se faz a produção e 

comercialização de mel e viveiro de plantas regionais.

NASCENTE DO
RIO POTENGI

MIRANTE LOCALIZADO
NA SERRA DE SANTANA

FÁBRICA DE
CASTANHA

MELIPONÁRIO

TRILHA DO
VALE VULCÂNICO
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