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Resumo: É fato que as peregrinações direcionadas ao turismo religioso que
acontece em várias partes do território nacional, conseguem aquecer as
economias locais, em especial, tem-se verificado um aumento crescente pelos
fiéis do Pe. Cícero Romão na cidade do Juazeiro do Norte/CE, no qual,
conseguem manter viva não só a sua devoção, bem como, a população
flutuante desses peregrinos movimentam, em nome do Padre, a economia da
Região do Cariri Cearense, duração décadas. Nesse sentido, encontra-se o
município de Juazeiro do Norte/CE, conceituada pelo povo nordestino como
local de fé, devoção, graças alcançadas e oportunidades de negócios girando
em torno da figura ilustre do Santo Padre (Padim Ciço). Dentre as romarias que
acontece ao longo do ano, o estudo enfatiza a de Nossa Senhora das Dores e
a de Finados, atraindo aproximadamente 2,5 milhões de visitantes. Assim, o
estudo tem como objetivo analisar o impacto econômico representado pela
romaria de finados, em Juazeiro do Norte/CE, sob a ótica de lojistas e
hoteleiros. Foi utilizado o método dedutivo-indutivo para sistematizar a
pesquisa aqui apresentada, tendo como base a análise e levantamento de
dados através de revisão bibliográfica, envolvendo, revistas especializadas,
livros, jornais, sites, dentre outras que possam contribuir para a veracidade e
análise desse estudo. Por fim, através da literatura, foi observado em relação
aos lojistas de artigos religiosos que existe um aumento mínimo nas vendas de
50%, a quantidade de lojas estudadas que contratam funcionários durante esse
período é de 60%, e o número de vendedores que afirmou que compram ou
fabricam mais produtos, nesse período, foi de 75%. Sendo constatado um
aumento significativo das atividades econômicas na Região, ainda é verificado,
que os donos das pousadas atendem em média 40% a mais, além de que 80%
dos estabelecimentos conseguem atender toda a procura por hospedagem.
Com o aumento, a cada ano da quantidade de romeiros, a expectativa é que o
comércio de artigos religiosos e de hospedagem em volta de pontos
considerados turísticos religiosos, cresçam de forma exponencial através do
turismo religioso que é fortalecido a cada ano no Cariri Cearense.
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