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Natal CVB planeja captação de 45 eventos este ano 

Captar pelo menos 45 eventos para Natal até o final de 2014. Essa é a expectativa do 
Natal Convention & Visitors Bureau (Natal CVB). A meta foi fixada pela nova 
presidente da entidade, responsável por fomentar o turismo de eventos na cidade, a 
hoteleira Emanuelle Barreto, diretora do hotel Vila do Mar, que tomou posse ontem, 
junto com a também hoteleira Fernanda Paiva, nova vice-presidente do Natal CVB. A 
presidência era ocupada pelo empresário Fernando Bezerril, que permaneceu no 
cargo durante quatro anos. 
Alex 
Regis

Empresários apostam em Natal como destino turístico no ano de realização da 
Copa do Mundo 
 
Outros seis representantes do setor turístico também tomaram posse como 
conselheiros. O atual presidente da Associação de Bares, Restaurantes e Similares, 
Max Fonseca, foi eleito o novo diretor executivo e substituirá o empresário George 
Costa, que será conselheiro da entidade a partir de agora. 
 
Segundo Emanuelle, que integrou o conselho da entidade  antes de assumir a 
presidência, pelo menos 24 eventos já estão garantidos para cidade em 2014. 
Juntos, eles deverão trazer 32 mil visitantes e gerar cerca de R$ 88,6 milhões em 



 

receita. Números que deverão subir com a intensificação na captação este ano.  
 
Só nos últimos três anos, a entidade captou 118 eventos, entre congressos, 
convenções, campeonatos e eventos religiosos, o que dá uma média de 39,3 por ano 
e 9,8 por mês. Só em 2013, foram captados 42 - recorde da entidade, criada há 13 
anos. Segundo dados do Natal CVB, a cidade sediou 37 eventos no ano passado e 
recepcionou 38 mil pessoas que ‘deixaram’ na cidade, em forma de compras e 
despesas, R$ 106,1 milhões. Embora o número de eventos realizados seja o maior 
dos últimos três anos, o valor gasto pelos participantes foi o menor registrado no 
período. “O turismo passa por um momento delicado”, justifica o antigo presidente, 
Fernando Bezerril. 

A meta, no entanto, segundo Emanuele Barreto, é superar os números de 2013. Para 
isso, a entidade apostará na divulgação do destino durante a Copa do Mundo, que 
ocorrerá em junho. “Realizaremos uma série de eventos esportivos em 2014. Além 
do estádio Arena das Dunas, passaremos a contar com o centro de treinamento da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com outros equipamentos como o 
Ginásio Nélio Dias, na Zona Norte”, observa Emanuele.  
 
O consórcio que administra o estádio Arena das Dunas, explica ela, fechou acordo 
com o Natal CVB e se tornou  mantenedor da entidade, que já conta com 91 
parceiros, dos mais variados segmentos.  
 
Valeska Guimarães, gerente executiva do Natal CVB, concorda e acrescenta que três 
coisas são necessárias para fomentar o turismo de negócios: equipamentos para 
sediar o evento, hotéis para hospedar os participantes e acessos.  
 
Segundo ela, Natal está bem em todos os quesitos e tem tudo para atrair muitos 
turistas durante a Copa. Valeska, no entanto, observa que o número de eventos 
realizados no ano poderá cair, em função da realização da Copa e das eleições 
presidenciais. “Ninguém realizará eventos de negócios nesse período”, justifica. A 
exposição da cidade durante o Mundial, entretanto, poderá aumentar o fluxo de 
turistas na cidade nos anos seguintes, compensando qualquer perda, afirma a 
gerente executiva do Natal CVB, que apresentou ontem, após a posse da nova 
presidência, o planejamento estratégico de 2014.  
 
Bate-papo - Emanuelle Barreto 
nova presidente do conselho do Natal CVB 
 
Que balanço a senhora faz dos últimos anos? 
O Convention Bureau se desenvolveu muito nesse período. Só em 2013, 
conquistamos 14 novos mantenedores, chegando a 91 empresas associadas no final 
do ano passado. O número de eventos captados também aumentou, em 
comparação com 2012. Em 2012, captamos 35. Em 2013, foram 42. O número de 
eventos realizados também subiu de 32, em 2012, para 37, em 2013, um recorde 



 

para a entidade. 
 
A que se deve o incremento num período delicado para o setor? 
Ao trabalho da entidade, que tem um corpo técnico muito preparado. 
 
Estamos no ano de Copa. Como o turismo de negócios pode se beneficiar disso? 
Vamos aproveitar o gancho que é a Copa do Mundo para divulgar mais o destino e 
fazer os turistas voltarem a cidade nos meses seguintes, seja a passeio seja a 
negócios. É preciso entender que o turismo de lazer não está dissociado do turismo 
de negócios. Eles podem andar lado a lado e é isso que vamos trabalhar em 2014. 
 
O  consórcio que administra o Arena das Dunas acaba de se tornar um dos 
mantenedores da entidade. O que Natal ganha com isso? 
Com a entrada do consórcio , a cidade passa a contar com um equipamento multiuso 
para sediar vários tipos de eventos jamais visto em Natal. É preciso ressaltar que 
além dele, teremos outros equipamentos prontos para sediar outras competições. 
 
O que os potiguares podem esperar de sua gestão? 
Nós vamos tentar diversificar a gama de eventos captados, focando convenções de 
empresas, campeonatos e eventos religiosos, e não apenas congressos científicos, 
que sempre foram o nosso forte.  
 

Reunião detalha ações para o ano da Copa em Natal 

Uma reunião na manhã de ontem na sede do Sebrae/RN começou a detalhar uma 
ação efetiva do setor privado no sentido de potencializar os efeitos positivos do fato 
de Natal ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 sobre nosso turismo 
potiguar. Através da Câmara Empresarial do Turismo, e em parceria com o Sebrae, a 
Fecomércio deverá promover em março duas rodadas de negócios envolvendo 
empresários do Rio Grande do Norte e possíveis parceiros norte-americanos e 
mexicanos, dois dos países cujas seleções irão disputar jogos na em Natal durante o 
Mundial. 
 
Os membros da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio se reuniram com a 
consultora da Atalho Comunicação (ATCM), Sarah Albrecht. Segundo ela, o Mundial 
de futebol que se realizará no Brasil este ano é uma oportunidade única para Natal, 
principalmente para atrair investimentos estrangeiros.  “Os turistas virão para Natal 
de qualquer forma, para verem suas seleções em campo. O que nós precisamos é 
fazer com que estes visitantes possam vir não apenas para Natal, mas também para 
outros destinos do RN.” 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 07.01.14              
 
De olho na Copa, Fecomércio prepara rodadas de negócios com EUA e México – 
Portal No Ar 
 
Um encontro promovido pela Câmara Empresarial do Turismo da Federação do 
Comércio de Bens e Serviços (Fecomércio), em parceria com o Sebrae, começou a 
detalhar uma ação efetiva do setor privado potiguar no sentido de potencializar os 
efeitos positivos do fato de Natal ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 
Futebol 2014. A reunião aconteceu na manhã de hoje (7), no Sebrae, e deverá seguir 
até março duas rodadas de negócios envolvendo empresários do RN e possíveis 
parceiros norteamericamos e mexicanos, dois dos países cujas seleções irão disputar 
jogos na capital potiguar durante o Mundial. 
 
Reunião no Sebrae sobre os potenciais turístico do RN durante a Copa 
Os membros da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio se reuniram com a 
consultora da Atalho Comunicação (ATCM), Sarah Albrecht. Segundo ela, a Copa no 
Brasil é uma oportunidade única para Natal, principalmente para atrair 
investimentos estrangeiros. “Os turistas virão para Natal de qualquer forma, para 
verem suas seleções em campo. O que nós precisamos é fazer com que estes 
visitantes possam vir não apenas para Natal, mas também para outros destinos do 
RN. É uma forma de ampliar o leque de benefícios gerados pela Copa”, explicou 
Sarah. 
 
A ideia para isso é que empresários e lideranças do segmento turístico do RN possam 
ir ao México e aos Estados Unidos para se reunirem com os operadores de lá de 
forma a apresentar novas opções que vão além do turismo de Sol e Mar de Natal e 
de outros municípios. 
 
O coordenador da CET, George Gosson, explica quais serão os próximos passos para 
a viabilização da viagem da comitiva potiguar: “Ainda esta semana pretendemos nos 
reunir novamente com os associados às entidades que fazem parte da Câmara, onde 
iremos mostrar o que nos foi apresentado aqui hoje, os custos da viagem e, 
principalmente, todo o benefício que ela nos trará. Vamos organizar tudo o mais 
rápido possível, pois temos pouco tempo e muito o que fazer. Mas estamos 
otimistas”. 
 
Atualizado em 7 de janeiro às 20:02 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM            DATA: 07.01.14              
Empresários vão aos EUA e México para atrair turistas na Copa - 
 
 
Assecom/Fecomércio 
 
 Empresários se reuniram hoje, em Natal 
 
 Uma reunião na manhã desta terça-feira (7), na sede do Sebrae RN, em Natal, 
começou a detalhar uma ação efetiva do setor privado potiguar no sentido de 
potencializar os efeitos positivos do fato de Natal ser uma das cidades-sede da Copa 
do Mundo de Futebol 2014 sobre nosso turismo. 
 
 Através de sua Câmara Empresarial do Turismo, e em parceria com o Sebrae, a 
Fecomércio deverá promover em março próximo duas rodadas de negócios 
envolvendo empresários do RN e possíveis parceiros norteamericamos e mexicanos, 
dois dos países cujas seleções irão disputar jogos na capital potiguar durante o 
Mundial. 
 
 Os membros da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio se reuniram com a 
consultora da Atalho Comunicação (ATCM), Sarah Albrecht. Segundo ela, o Mundial 
de futebol que se realizará no Brasil este ano é uma oportunidade única para Natal, 
principalmente para atrair investimentos estrangeiros. 
 
 “Os turistas virão para Natal de qualquer forma, para verem suas seleções em 
campo. O que nós precisamos é fazer com que estes visitantes possam vir não 
apenas para Natal, mas também para outros destinos do RN. É uma forma de 
ampliar o leque de benefícios gerados pela Copa”, explica Sarah. 
 
 A ideia para isso é que empresários e lideranças do segmento turístico do RN 
possam ir ao México e aos Estados Unidos para se reunirem com os operadores de lá 
de forma a apresentar novas opções que vão além do turismo de Sol e Mar de Natal 
e de outros municípios. 
 
 Com informações da assessoria de imprensa da Fecomércio/RN. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE AGENCIA SEBRAE           DATA: 07.01.14              
 
Rodadas divulgam Rio Grande do Norte no México e EUA | Notícias | Agência 
Sebrae de Notícias Rio Grande do Norte 
 
Cleonildo Mello 
 
 Rodadas divulgam Rio Grande do Norte no México e EUA  
  
Seis destinos consolidados no estado serão apresentados a empresas emissoras de 
turistas dos dois países, tendo como foco os jogos da Copa 2014 previstos para 
ocorrer em Natal 
 

 
Belezas naturais do estado serão apresentadas em Miami e Cidade do México 

 
 Canindé Soares 
 
 Natal – Para incentivar a vinda de turistas americanos e mexicanos ao estado 
durante os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2014 e fomentar novos negócios para o 
trade turístico potiguar, o Sebrae no Rio Grande do Norte promoverá duas Rodadas 
de Negócios do Turismo - Copa 2014 nos Estados Unidos e no México no início de 
março. A iniciativa faz parte das ações do projeto Sebrae 2014 e está sendo 
organizada em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Rio Grande do Norte (Fecomercio-RN) e prefeituras dos municípios que estão 
inseridos nos seis destinos a serem vendidos no exterior. A ideia é aproximar 
empresários do setor de turismo do estado de empresas emissoras de turistas nas 
duas nações da América do Norte. 
 
 Os dois países foram escolhidos para sediar as rodadas de negócios inicialmente, 
por terem jogos das respectivas seleções de futebol em Natal, durante o mundial da 
modalidade esportiva, e, principalmente, por ter alto potencial emissor de visitantes. 
Pelo calendário da Federação Internacional de Futebol (FIFA), o México enfrenta 
Camarões no estádio Arena das Dunas, em Natal, no dia 13 de junho, enquanto os 
Estados Unidos pegam a seleção de Gana três dias depois. 
 
A proposta é ofertar seis destinos consolidados do Rio Grande do Norte: Tibau do 
Sul/Pipa, Natal, São Miguel do Gostoso, o Polo Costa Branca, Litoral Sul (sobretudo 

http://www.rn.agenciasebrae.com.br/imagem.kmf?img=imagem_gityfheb02_cod_486288.jpg&tipo=12&s=11&TB_iframe=true&width=488&height=339


 

Nísia Floresta e Parnamirim) e o Litoral Norte do estado. A primeira rodada de 
negócio está marcada para o dia 11 de março, na cidade de Miami, no estado da 
Flórida, nos Estados Unidos. No dia 13, o encontro ocorrerá na Cidade do México, 
capital do México. Durante as rodadas, os empresários potiguares terão a 
oportunidade de apresentar os negócios, em cada um dos países, a 20 empresas 
demandantes do setor de turismo com potencial para comprar o destino Rio Grande 
do Norte. 
 
 Potenciais 
 
 Assecom Fecomercio-RN 
 
 Detalhes das Rodadas de Negócios de Turismo foram acertados nesta terça-feira 
(7) 
 
 De acordo com o diretor superintendente do Sebrae-RN em exercício, João Hélio 
Cavalcanti, além das rodadas, a ideia é também montar uma área com estandes de 
cada um dos destinos, que ficariam a cargo das prefeituras parceiras. O diretor 
acredita que a iniciativa tem tudo para ser exitosa. “Estamos apostando na ligação 
histórica dos Estados Unidos com o Rio Grande do Norte e a ascensão do futebol 
naquele país. Em relação ao México, há uma paixão do povo mexicano pelo futebol e 
existe uma maior aproximação da língua espanhola com o nosso português”.  
 
 Os detalhes das Rodadas de Negócios foram fechados nesta terça-feira (7), durante 
reunião na sede do Sebrae, que contou com a presença do presidente do Sistema 
Fecomercio-RN, Marcelo Queiroz, do coordenador da Câmara Empresarial de 
Turismo da instituição, George Gosson, e do secretário de Turismo de Natal, 
Fernando Bezerril, além de outros representante das prefeituras envolvidas e 
empresários. 
 
“Temos a expectativa de aproveitar bem essa oportunidade por se tratar de países 
essencialmente emissores. Atualmente, o Nordeste brasileiro está cada vez mais 
ligado aos Estados Unidos e apostamos nessa relação para trazermos mais turistas 
ao estado”, argumenta George Gosson, acreditando que a iniciativa pode gerar fluxo 
antes, durante e após os jogos da Copa. Podem participar das Rodadas de Negócios 
donos de agências de viagem, operadoras de turismo, proprietários de hotéis e 
meios de hospedagem e demais empresários do segmento. A ideia é ter pelo menos 
dois empresários representando cada um dos destinos. empreendimentos. 
 
Serviço: www.rn.agenciasebrae.com.br http://portal.rn.sebrae.com.br 
http://www.facebook.com/SebraeRN http://www.twitter.com/SebraeRN  
 Call Center: 0800 570 0800  
 Agência Sebrae de Notícias (ASN RN): (84) 3616-7911 | 3616-7916 
 



 

O comentário será enviado para um moderador antes de ser publicado. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: SITE O MOSSOROENSE            DATA: 07.01.14              
Circuito Verão movimentará Tibau com esporte e lazer 
 
 Publicado em 07 de Janeiro de 2014  
  
 : por Regy Carte  

Vôlei de praia movimento edição em Caicó, fim de semana 

passado (Divulgação/Saci) 
 
 
Tibau sediará mais uma edição do Circuito Verão, dias 18 e 19 deste mês, na Praia do 
Ceará. A iniciativa é do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, e oferecerá 
espetáculo do Circo Arlequim, recreação infantil, oficinas culturais, torneios 
esportivos, nutrição e outros serviços, tudo grátis. 
 
Este ano, o projeto começou em Caicó, no final de semana passado, e será realizado 
ainda nas praias da Redinha, dias 11 e 12, e Pirangi, 25 e 26. Entre os destaques para 
o público infantil, estão gincanas, brinquedos infláveis e pinturas em rosto. 
 
Na área da saúde, serão oferecidos aferição de pressão, teste de glicemia, 
orientações nutricionais, além de dicas sobre cuidados com o câncer de pele e 
outros serviços. As atividades serão encerradas com shows musicais. 
 
 Registrado. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE           DATA: 07.01.14              
 
Dicas sobre prazos para guardar documentos - Tribuna do Norte 
 
Nem todos os documentos precisam ser guardados por muitos anos, mas aqueles 
que devem ser mantidos, como devem ser arquivados? Qual a melhor forma de não 
danificar recibos de pagamentos, certidões de nascimento, contratos de trabalho, 
escrituras de imóveis, entre outros papéis importantes.  
 
O início do ano costuma ser o período em que gavetas e armários são esvaziados 
para dar lugar a novos objetos. Mas, especialistas em direito do consumidor e em 
organização alertam: é preciso critério ao jogar fora a papelada para não sofrer 
prejuízos ao, por exemplo, ter de provar uma cobrança indevida ou acionar um 
fornecedor na Justiça.  
 
Com informações do Idec, da Fecomércio e da personal organizer Rosânia Rodrigues 
listamos algumas dicas para que seus documentos fiquem em ordem durante todo o 
ano.  
 
1 - Notas fiscais e recibos 
 
Notas fiscais e recibos de pagamentos de produtos devem ser guardados enquanto 
existir o bem. Caso necessite, o consumidor pode solicitar à empresa onde comprou 
a mercadoria uma nova nota fiscal. As empresas são obrigadas por lei a manter esses 
arquivos por cinco anos.  
 
&quot;Os papéis de manuseio constante podem ser guardados em sacos plásticos 
com furos dentro de pastas com elásticos ou pastas classificadoras, ou ainda em 
pastas suspensas&quot;, ensina a personal organizer Rosânia Rodrigues. 2 - 
Declaração do Imposto de Renda 
 
As declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e de ajuste anual devem 
ser guardadas por cinco anos. 
 
3 - Contrato de trabalho 
 
Este é o tipo de documento que deve ser guardado por prazo indeterminado. Ou 
seja, para sempre. O mesmo vale para certidões de nascimento.  
 
&quot;Estes e outros documentos de guarda permanentes nunca devem ser 
acondicionados em sacos plásticos, tampouco deve-se colocar qualquer fita adesiva 
em rasgos ou furos. O ideal é envolvê-los em papéis livres de ácido, como vergê ou 
canson de alta gramatura. Só então, pode-se guardá-los em uma pasta suspensa ou 
uma pasta plástica&quot;, ensina Rosânia Rodrigues, da Paper Organizer, 



 

especialista em organização de documentos.  
 
4 - Extratos de pagamento por débito automático 
 
Assim como as notas de compras em lojas e supermercado, eles devem ser 
arquivados por um mês, pelo menos.  
 
Caso um produto perecível, como alimentos, apresente problemas na hora de ser 
consumido, poderá ser trocado com a apresentação do cupom fiscal à loja. Em caso 
de consumir um produto estragado e ter prejuízo de saúde e/ou financeiro, o 
consumidor deve guardar a nota por cinco anos, período que terá por lei para 
ingressar com pedido de indenização. 
 
5 - Escrituras de imóveis e prestações 
 
As escrituras devem ser arquivadas enquanto você for proprietário do imóvel. No 
caso das prestações da casa própria, os recibos devem ser guardados até que seja 
obtida a certidão definitiva no Registo Geral de Imóveis.  
 
Segundo Rosânia Rodrigues, é importante não deixar o documento em contato 
direto com plástico e também evitar que o arquivo ou pasta fique em locais muita 
úmidos ou com intensa luz do sol. 
 
6 - Recibo de pagamento de salário 
 
Se você contrata funcionários ou mesmo empregados domésticos, deve manter por 
cinco anos os recibos de pagamento de salário, de férias, de 13º salário, além do 
controle de ponto. 
 
7 - Mensalidade escolar 
 
Em caso de perda dos comprovantes de pagamento do cartão de crédito ou da 
mensalidade escolar, que devem ser guardados por cinco anos (entre outros), pode-
se pedir à empresa um extrato ou declaração anual comprovando o pagamento, com 
base no artigo 6o inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 8 - Aluguel e 
condomínio Cinco anos também é o prazo exigido por lei para a manutenção dos 
recibos de condomínio, sendo que, nesse caso, pode-se substituir os 12 boletos por 
uma declaração anual da administradora de que o condômino está em dia com suas 
obrigações. Já os pagamentos de aluguel devem ser mantidos por três anos. Fonte: O 
Globo – Online 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO           DATA: 07.01.14              
 
 Inscrições para vagas do Programa Senac de Gratuidade terminam nesta terça-
feira (7)  
 
 07/01/2014 16h16 
  
 
 Os candidatos, obrigatoriamente, devem possuir renda familiar mensal per capita 
de até dois salários mínimos federais e atender aos requisitos exigidos pelo curso 
selecionado, que variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
O PSG é uma iniciativa do Senac que tem o objetivo de promover a inclusão social 
por meio da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. 
 
Pré-requisito: Os candidatos, obrigatoriamente, devem possuir renda familiar 
mensal per capita de até dois salários mínimos federais e atender aos requisitos 
exigidos pelo curso selecionado, que variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do PSG. Logo após a realização da inscrição, os candidatos com as melhores 
classificações serão convocados, através de publicação de listas no site, para 
apresentação dos documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo 
qual optou. Serão realizadas convocações ao longo o período de inscrição, até o 
preenchimento de todas as vagas.  
 
Mais Informações: www.rn.senac.br 
 
Fonte: Senac RN 
 
0 Comentário 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL G1            DATA: 04.01.14              
 
Senac do RN oferece 382 vagas em cursos de capacitação profissional 
As vagas são para Natal, Mossoró, Macaíba e Assú. 
Inscrições devem ser feitas até a próxima terça-feira (7). 
Do G1 RN 
Comente agora 

O Senac do Rio Grande do Norte está com inscrições abertas para o Programa de 

Gratuidade. São 382 vagas em cursos de capacitação nas áreas de informática, gestão e 

negócios, beleza e gastronomia. As vagas são para Natal, Mossoró, Macaíba e Assú. As 

inscrições devem ser feitas exclusivamentes pela no site do Programa até a próxima 

terça-feira (7). 

De acordo com a política do Programa Senac de Gratuidade (PSG), obrigatoriamente, os 

candidatos devem possuir renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos 

federais e atender aos requisitos exigidos pelo curso escolhido, que variam de acordo 

com a modalidade. 

Os candidatos são selecionados de acordo com a ordem da inscrição efetuada no site do 

Senac. Os contemplados são convocados para apresentação dos documentos 

comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. 
 
 

http://www.rn.senac.br/psg


 

VEÍCULO: PORTAL POTIGUAR NOTÍCIAS            DATA: 07.01.14              
 
07 de janeiro de 2014  
 Hoje é o último dia para inscrição em cursos gratuitos do Senac RN  
 São ofertadas 382 vagas em cursos de capacitação profissional  
 
 O Senac do Rio Grande do Norte está com inscrições abertas para o Programa de 
Gratuidade. São 382 vagas em cursos de capacitação nas áreas de informática, 
gestão e negócios, beleza e gastronomia. As vagas são para Natal, Mossoró, Macaíba 
e Assú. As inscrições devem ser feitas exclusivamentes pela no site do Programa até 
esta terça-feira (7). 
 
 De acordo com a política do Programa Senac de Gratuidade (PSG), 
obrigatoriamente, os candidatos devem possuir renda familiar mensal per capita de 
até dois salários mínimos federais e atender aos requisitos exigidos pelo curso 
escolhido, que variam de acordo com a modalidade. 
 
 Os candidatos são selecionados de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Os contemplados são convocados para apresentação dos documentos 
comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. 
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Alunos do Pronatec recebem kit Manicure 
 
 
 
Alunos no momento da entrega dos kits  
 
A Prefeitura de Alto do Rodrigues, através da Secretaria Municipal de 
Assistência  Social, entregou para alunos do Pronatec, os kits de inclusão 
produtiva do curso Manicure e Pedicure, contendo os materiais necessários para 
o início imediato do trabalho. A cerimônia aconteceu na noite desta 
segunda-feira (6), no auditório da secretaria municipal de Assistência Social. 
 
A instrutora Suely Melo exibe o kit ao lado da vice prefeita Emília Patrícia  
 
A vice prefeita Emília Patrícia participou da entrega ao 
lado da secretária de Assistência Social Francleide Campos, da secretária 
adjunta Luciana e da instrutora Suely Melo.  
 
Secretária de Assistência Social Frankleide Campos  “Queremos que o Pronatec em 
Alto do Rodrigues seja o maior desenvolvido nas cidades do interior. A Prefeitura 
está dando todo apoio ao programa ao entregar  
os kits com material necessário para o início das atividades. O objetivo 
 é acompanhar o destino da vida profissional de cada aluno, anunciou Francleide 
Campos, secretária municipal de Assistência Social. 
 
Os alunos se mostraram otimistas com as novas oportunidades de  
qualificação profissional. É o caso de Gelmiza.  
Após dois meses de curso, a aluna já está pronta para o trabalho. “Quando concluir 
este curso vou abrir  meu próprio negócio. Fiz alguns orçamentos e já tenho meu 
futuro em vista. O curso permitiu profissionalizar meu trabalho”, disse. 
 
 O Pronatec é um programa do Governo Federal,  
executado pela Prefeitura de Alto do Rodrigues em parceria com outros grupos de 
apoio, um deles é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  
(Senac). 
 
 Em 2013, o número de vagas para o Pronatec cresceu mais de mil por cento  
em relação à 2012, passando de 306 vagas para 4.306, sendo 255 pelo  
IFTM, 1.594 pelo SENAC, 2.256 pelo SENAI e mais 200 pela ESTES. Podem  
participar dos cursos adultos e jovens a partir de 16 anos, cadastrados  
ou em processo de cadastramento no CadÚnico, não havendo limite de  



 

participantes por família.     
 
Atingido por uma estiagem  
severa nos últimos dois anos, o Nordeste pode voltar a ter chuvas abaixo 
 da média em 2014. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia  
(Inmet). De acordo com o meteorologista Mozart de Araújo Salvador, a  
temperatura do Atlântico Norte, cuja alta causou a diminuição das chuvas 
 em 2012 e 2013, continua elevada, embora em patamar menor que o do ano  
passado. 
 
Segundo Salvador, caso a situação se mantenha, há  
chance de menos chuva do que tradicionalmente. No entanto, não é  
possível prever a intensidade de um eventual novo período de seca. “A  
possibilidade de estiagem não está afastada”, disse ele. 
 
O  
meteorologista explicou que, em dezembro, quando o Inmet levantou os  
dados para seu prognóstico mais recente sobre o Nordeste, a temperatura  
do Atlântico Norte estava de 0,5°C a 1°C acima da média. “Espera-se que a 
 alta de temperatura não se intensifique, ou o risco de prejuízos para  
as chuvas é grande”, acrescentou. 
 
Salvador esclareceu que, no  
ano passado, a temperatura do oceano chegava a 1,5°C acima da média.  
Para normalização das chuvas no Nordeste, o ideal é que ela recue nos  
próximos meses. Uma nova medição será feita na segunda quinzena de  
janeiro.(Agência Brasil) 
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Dnit define cronograma para obras na Grande Natal 
Publicação: 08 de Janeiro de 2014 às 00:00 
O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, anunciou ontem 
que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-Dnit está com um 
cronograma pronto para iniciar as obras asseguradas pela presidenta Dilma Rousseff 
ao Rio Grande do Norte. Entre essas obras, estão a duplicação da Reta Tabajara, as 
melhorias na BR 101, no trecho de acesso às avenidas Maria Lacerda Montenegro e 
Abel Cabral, a construção de viadutos no Gancho de Igapó e o projeto para 
duplicação da  BR 304.  
Magnus 
Nascimento

Henrique afirma que vai acompanhar o cronograma do Dnit 
 
“A presidenta Dilma Rousseff anunciou, em abril, quase R$ 2 bilhões para projetos 
no nosso Estado. Eu passei a ser o cobrador de todos esses investimentos no Rio 
Grande do Norte junto ao Dnit. A população também cobra, e isso é importante”, 
afirmou o deputado, em entrevista concedida ao Jornal do Dia, transmitido pela TV 
Ponta Negra.  
 
Ele informou que o diretor-geral do Dnit,  Jorge Ernesto Fraxe, esteve em Natal para 
definir alguns aspectos da execução desses projetos. Por isso, o deputado aproveitou 
a oportunidade para procurar Fraxe e obteve as informações sobre o cronograma 



 

dos projetos.  
 
Rodovia 
A assinatura para ordem de serviço da duplicação da Reta Tabajara será no dia 14 de 
janeiro. O edital para o projeto da BR 101 — no trecho que inclui a construção de 
cinco viadutos, cinco passarelas e vai melhorar o acesso às avenidas Maria Lacerda 
Montenegro e Abel Cabral, vai ser lançado no dia 20 de fevereiro. Além disso, o 
edital para as obras do Gancho de Igapó será publicado no dia 15 de janeiro.  
 
Quanto à duplicação da BR 304, no trecho entre Natal e a divisa com o Ceará, o 
levantamento de campo sobre as características da rodovia para a elaboração do 
anteprojeto será concluído ainda na segunda quinzena de janeiro. A partir daí, será 
definido o edital, que deverá ser lançado no dia 15 de fevereiro, segundo a 
programação apresentada pelo diretor-geral do Dnit. “Trata-se de uma obra 
complexa. A partir daí serão quatro meses para fazer o edital que deve sair até o 
final deste semestre de 2014”, explicou o presidente da Câmara. Ele informou 
também que o Dnit vai publicar no dia 13 de janeiro o edital para executar os 
serviços da Estrada do Cajueiro, uma antiga reivindicação dos moradores de 
Upanema e Campo Grande. 
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