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VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTICIA            DATA: 16.01.14             Vendas do varejo 
crescem pouco acima do esperado e 2013 deve fechar com alta perto dos 10% - 
Companhia da Notícia - Informação com personalidade. 
 
O clima de final de ano, a injeção dos recursos públicos em obras e a expectativa do 
pagamento do 13º salário animaram os potiguares e as vendas do Comércio 
Varejista Ampliado cresceram 10% em novembro de 2013, na comparação com o 
mesmo mês de 2012 no Rio Grande do Norte. Os números foram divulgados nesta 
quinta-feira, 16.01, pelo IBGE e ficaram um pouco acima dos 8% que a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado havia projetado. No chamado 
“Varejo Restrito” – que não considera os setores de Materiais de Construção e de 
Automóveis e Peças para veículos-, o incremento foi um pouco menor no estado: 
8,1%. Nos dois estratos, o desempenho potiguar ficou acima das médias nacionais (o 
país emplacou 7% de alta no Varejo Ampliado e 5,7% no restrito em novembro). No 
acumulado de janeiro a novembro, o incremento das vendas já é de 9,2%, acima dos 
7,6% emplacados em todo o ano de 2012. 
 
“Não temos dúvidas de que tivemos, em 2013, um segundo semestre melhor para o 
comércio potiguar do que em 2012, apesar de alguns contratempos como a crise 
que o nosso setor turístico viveu e da qual só agora começa a se recuperar. E isso se 
deveu, principalmente, à retomada dos investimentos em obras públicas. 
 
Somente a Prefeitura de Natal injetou centenas de milhões de reais em obras e este 
dinheiro, novo, movimenta a economia. Além disso, medidas federais, como as 
desonerações fiscais e os projetos de incentivo à aquisição de produtos, como o 
Minha Casa Melhor, sempre refletem nos indicadores de vendas”, afirma o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Analisando os números, o quadro pintado pelo presidente fica claro. Embora o 
incremento nominal do período de julho a novembro em 2013 tenha ficado abaixo 
do mesmo período de 2012 (8,9% contra 10,3%), há que se levar em consideração a 
base de comparação. “Os percentuais de aumento de vendas que registramos no 
segundo semestre de 2012 se deram sobre números baixos, que havíamos 
registrado em 2011. Já no ano passado, os percentuais foram muito bons sobretudo 
considerando a base alta de comparação (ver quadro)”, diz Marcelo Queiroz. 
 
Para dezembro (cujos números oficiais só devem ser divulgados em fevereiro), o 
Queiroz projeta um incremento na casa dos 8% a 8,5%. Caso isto ocorra, o 
fechamento de 2013 se dará com uma alta nas vendas bem próxima dos 10%, o que 
seria um desempenho muito acima do PIB nacional e também dos 7,6% de alta 
registrados em 2012. 
 
Segundo o IBGE, os segmentos que registraram as maiores altas de vendas em 
novembro foram Eletrodomésticos (12,5%), Artigos Farmacêuticos e de Perfumaria 



 

(12,1%) e Materiais de Escritório, Informática e Comunicação (10,4%). O setor de 
Veículos emplacou alta de 3,3% no mês. Já o de Materiais de Construção viu suas 
vendas crescerem 5,1%. 
 
  
 
(Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM             DATA: 17.01.14              
 
Vendas do varejo em novembro crescem pouco acima do esperado - 
 
 O clima de final de ano, a injeção dos recursos públicos em obras e a expectativa do 
pagamento do 13º salário animaram os potiguares e as vendas do Comércio 
Varejista Ampliado cresceram 10% em novembro de 2013, na comparação com o 
mesmo mês de 2012 no Rio Grande do Norte. 
 
 Os números foram divulgados hoje (16), pelo IBGE e ficaram um pouco acima dos 
8% que a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado havia 
projetado. No chamado “Varejo Restrito” – que não considera os setores de 
Materiais de Construção e de Automóveis e Peças para veículos-, o incremento foi 
um pouco menor no estado: 8,1%. 
 
 Nos dois estratos, o desempenho potiguar ficou acima das médias nacionais (o país 
emplacou 7% de alta no Varejo Ampliado e 5,7% no restrito em novembro). No 
acumulado de janeiro a novembro, o incremento das vendas já é de 9,2%, acima dos 
7,6% emplacados em todo o ano de 2012. 
 
 “Não temos dúvidas de que tivemos, em 2013, um segundo semestre melhor para o 
comércio potiguar do que em 2012, apesar de alguns contratempos como a crise 
que o nosso setor turístico viveu e da qual só agora começa a se recuperar. E isso se 
deveu, principalmente, à retomada dos investimentos em obras públicas. 
 
 Somente a Prefeitura de Natal injetou centenas de milhões de reais em obras e este 
dinheiro, novo, movimenta a economia. Além disso, medidas federais, como as 
desonerações fiscais e os projetos de incentivo à aquisição de produtos, como o 
Minha Casa Melhor, sempre refletem nos indicadores de vendas”, afirma o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
 Analisando os números, o quadro pintado pelo presidente fica claro. Embora o 
incremento nominal do período de julho a novembro em 2013 tenha ficado abaixo 
do mesmo período de 2012 (8,9% contra 10,3%), há que se levar em consideração a 
base de comparação. 
 
 “Os percentuais de aumento de vendas que registramos no segundo semestre de 
2012 se deram sobre números baixos, que havíamos registrado em 2011. Já no ano 
passado, os percentuais foram muito bons sobretudo considerando a base alta de 
comparação (ver quadro)”, diz Marcelo Queiroz. 
 
 Para dezembro (cujos números oficiais só devem ser divulgados em fevereiro), o 
Queiroz projeta um incremento na casa dos 8% a 8,5%. Caso isto ocorra, o 
fechamento de 2013 se dará com uma alta nas vendas bem próxima dos 10%, o que 



 

seria um desempenho muito acima do PIB nacional e também dos 7,6% de alta 
registrados em 2012. 
 
 Segundo o IBGE, os segmentos que registraram as maiores altas de vendas em 
novembro foram Eletrodomésticos (12,5%), Artigos Farmacêuticos e de Perfumaria 
(12,1%) e Materiais de Escritório, Informática e Comunicação (10,4%). O setor de 
Veículos emplacou alta de 3,3% no mês. Já o de Materiais de Construção viu suas 
vendas crescerem 5,1%. 
 
 Com informações da assessoria de imprensa da Fecomércio/RN. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 16.01.14              
 
Vendas no RN em novembro crescem acima do esperado e 2013 deve fechar com 
alta – Portal No Ar 
 
O clima de final de ano, a injeção dos recursos públicos em obras e a expectativa do 
pagamento do 13º salário animaram os potiguares e as vendas do comércio varejista 
ampliado cresceram 10% em novembro de 2013, na comparação com o mesmo mês 
de 2012 no Rio Grande do Norte. Os números foram divulgados nesta quinta-feira 
(16), pelo IBGE e ficaram um pouco acima dos 8% que a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) do estado havia projetado. No chamado 
varejo restrito – que não considera os setores de materiais de construção e de 
automóveis e peças para veículos-, o incremento foi um pouco menor no estado: 
8,1%. Nos dois estratos, o desempenho potiguar ficou acima das médias nacionais (o 
país emplacou 7% de alta no varejo ampliado e 5,7% no restrito em novembro). No 
acumulado de janeiro a novembro, o incremento das vendas já é de 9,2%, acima dos 
7,6% emplacados em todo o ano de 2012. 
 
“Tivemos, em 2013, um segundo semestre melhor para o comércio potiguar do que 
em 2012″, afirmou Marcelo Queiroz (Foto: Alberto Leandro) 
“Não temos dúvidas de que tivemos, em 2013, um segundo semestre melhor para o 
comércio potiguar do que em 2012, apesar de alguns contratempos como a crise 
que o nosso setor turístico viveu e da qual só agora começa a se recuperar. E isso se 
deveu, principalmente, à retomada dos investimentos em obras públicas. Somente a 
Prefeitura de Natal injetou centenas de milhões de reais em obras e este dinheiro, 
novo, movimenta a economia. Além disso, medidas federais, como as desonerações 
fiscais e os projetos de incentivo à aquisição de produtos, como o Minha Casa 
Melhor, sempre refletem nos indicadores de vendas”, afirmou o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Analisando os números, o quadro pintado pelo presidente fica claro. Embora o 
incremento nominal do período de julho a novembro em 2013 tenha ficado abaixo 
do mesmo período de 2012 (8,9% contra 10,3%), há que se levar em consideração a 
base de comparação. “Os percentuais de aumento de vendas que registramos no 
segundo semestre de 2012 se deram sobre números baixos, que havíamos 
registrado em 2011. Já no ano passado, os percentuais foram muito bons sobretudo 
considerando a base alta de comparação”, disse Queiroz. 
 
Para dezembro (cujos números oficiais só devem ser divulgados em fevereiro), o 
Queiroz projeta um incremento na casa dos 8% a 8,5%. Caso isto ocorra, o 
fechamento de 2013 se dará com uma alta nas vendas bem próxima dos 10%, o que 
seria um desempenho muito acima do PIB nacional e também dos 7,6% de alta 
registrados em 2012. 
 



 

Quadro apresenta as vendas realizadas mês a mês no RN em 2013 (Foto: 
Divulgação/Fecomércio) 
Segundo o IBGE, os segmentos que registraram as maiores altas de vendas em 
novembro foram Eletrodomésticos (12,5%), Artigos Farmacêuticos e de Perfumaria 
(12,1%) e Materiais de Escritório, Informática e Comunicação (10,4%). O setor de 
Veículos emplacou alta de 3,3% no mês. Já o de Materiais de Construção viu suas 
vendas crescerem 5,1%. 
 
  
 
Atualizado em 16 de janeiro às 19:20 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE O MOSSOROENSE             DATA: 17.01.14             EDITORIA:REGIONAL  
 
Vendas do varejo devem fechar com alta próxima dos 10% no RN 
 
 Detalhes Publicado em 17 de Janeiro de 2014 : por Redação  
 
O clima de final de ano, a injeção dos recursos públicos em obras e a expectativa do 
pagamento do 13º salário animaram os potiguares e as vendas do Comércio 
Varejista Ampliado cresceram 10% em novembro de 2013, na comparação com o 
mesmo mês de 2012 no Rio Grande do Norte. Os números foram divulgados ontem, 
pelo IBGE, e ficaram um pouco acima dos 8% que a Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado havia projetado. No chamado &quot;Varejo 
Restrito&quot; - que não considera os setores de Materiais de Construção e de 
Automóveis e Peças para veículos-, o incremento foi um pouco menor no Estado: 
8,1%. Nos dois estratos, o desempenho potiguar ficou acima das médias nacionais (o 
país emplacou 7% de alta no Varejo Ampliado e 5,7% no restrito em novembro). No 
acumulado de janeiro a novembro, o incremento das vendas já é de 9,2%, acima dos 
7,6% emplacados em todo o ano de 2012. &quot;Não temos dúvidas de que 
tivemos, em 2013, um segundo semestre melhor para o comércio potiguar do que 
em 2012, apesar de alguns contratempos como a crise que o nosso setor turístico 
viveu e da qual só agora começa a se recuperar. E isso se deveu, principalmente, à 
retomada dos investimentos em obras públicas. Somente a Prefeitura de Natal 
injetou centenas de milhões de reais em obras e este dinheiro, novo, movimenta a 
economia. Além disso, medidas federais, como as desonerações fiscais e os projetos 
de incentivo à aquisição de produtos, como o Minha Casa Melhor, sempre refletem 
nos indicadores de vendas&quot;, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. Analisando os números, o quadro pintado pelo 
presidente fica claro. Embora o incremento nominal do período de julho a novembro 
em 2013 tenha ficado abaixo do mesmo período de 2012 (8,9% contra 10,3%), há 
que se levar em consideração a base de comparação. &quot;Os percentuais de 
aumento de vendas que registramos no segundo semestre de 2012 se deram sobre 
números baixos, que havíamos registrado em 2011. Já no ano passado, os 
percentuais foram muito bons sobretudo considerando a base alta de 
comparação&quot;, diz Marcelo Queiroz. Para dezembro (cujos números oficiais só 
devem ser divulgados em fevereiro), o Queiroz projeta um incremento na casa dos 
8% a 8,5%. Caso isto ocorra, o fechamento de 2013 se dará com uma alta nas vendas 
bem próxima dos 10%, o que seria um desempenho muito acima do PIB nacional e 
também dos 7,6% de alta registrados em 2012. Segundo o IBGE, os segmentos que 
registraram as maiores altas de vendas em novembro foram Eletrodomésticos 
(12,5%), Artigos Farmacêuticos e de Perfumaria (12,1%) e Materiais de Escritório, 
Informática e Comunicação (10,4%). O setor de Veículos emplacou alta de 3,3% no 
mês. Já o de Materiais de Construção viu suas vendas crescerem 5,1%. 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE             DATA: 17.01.14             EDITORIA: CIDADES 
 

 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE             DATA: 17.01.14             EDITORIA: SOCIAIS 

  
 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA             DATA: 17.01.14              
 
Tibau é o próximo destino do Circuito Verão | Ponto de Vista com Nelson Freire 
 
Depois de Caicó e da praia da Redinha, em Extremoz, agora, é a vez da praia de Tibau 
receber o Circuito Verão, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. 
Atrações circenses e musicais, serviços de saúde, esportes e recreação infantil serão 
oferecidos gratuitamente neste próximo fim de semana (18 e 19/01), das 8h às 15h, 
na beira-mar da praia do litoral norte do estado. O diferencial deste ano será o Circo 
Arlequim, que apresentará espetáculo no sábado (18/01), às 20h, na entrada da 
praia de Tibau. 
 
Além da atração circense, as crianças poderão se divertir à vontade com gincanas, 
brinquedos, distribuição de guloseimas, oficinas de balão e de pintura em rosto. Na 
área da saúde, serão oferecidos serviços como aferição de pressão, teste de 
glicemia, orientações nutricionais – com degustação de sucos refrescantes –, além 
de orientações sobre câncer de pele e distribuição de protetor solar. Nos esportes, 
destaque para os torneios de vôlei de praia (sábado) e de beach soccer (domingo). 
 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: O MOSSOROENSE             DATA: 17.01.14             EDITORIA:  NOTAS DA 
REDAÇÃO  
 
 

 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: SUÉSBTER NERI            DATA: 17.01.14              
Senac abre vagas para 800 bolsas de estudos   - 
 
 
O Programa Senac de Gratuidade (PSG) abre 818 vagas para cursos gratuitos no mês 
de fevereiro. Ao todo, são 818 vagas em 30 opções de capacitação nas áreas de 
saúde, turismo e hospitalidade, gestão e negócios, beleza, informática e 
comunicação. 
 
As inscrições começam nesta sexta-feira (17) e seguem até o dia 27 de janeiro, 
exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg. Serão contemplados os 
municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. 
 
Os candidatos serão 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. De acordo com a 
Política do PSG, obrigatoriamente, os inscritos 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. 
 
Até novembro de 2014, a instituição lançará mensalmente novos processos seletivos 
para cursos inseridos no Programa Senac Gratuidade. 
 
O Programa Senac de Gratuidade tem o objetivo de promover a inclusão social 
através da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. Por meio do Programa, o Sistema Fecomércio RN 
investirá mais de R$ 13 milhões em 2014, disponibilizando 10.098 bolsas de estudos 
para qualificar a população. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva  
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE            DATA: 16.01.14              
 
Senac abre processo seletivo oferecendo mais de 800 bolsas de estudos | O Jornal 
de Hoje 
 
 
Senac oferecerá 30 cursos de capacitação.  

Foto:Divulgação 
Técnico em Logística, Curso Básico de Libras e Editor de Vídeo estão entre os cursos 
oferecidos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) para o mês de fevereiro. Ao 
todo, são 818 vagas em 30 opções de capacitação nas áreas de saúde, turismo e 
hospitalidade, gestão e negócios, beleza, informática e comunicação. 
 
As inscrições começam nesta sexta-feira (17) e seguem até o dia 27 de janeiro, 
exclusivamente por meio do sitewww.rn.senac.br/psg. Serão contemplados os 
municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. 
 
Os candidatos serão 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. De acordo com a 
Política do PSG, obrigatoriamente, os inscritos 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. 
 
Até novembro de 2014, a instituição lançará mensalmente novos processos seletivos 
para cursos inseridos no Programa Senac Gratuidade. 
 
O Programa Senac de Gratuidade tem o objetivo de promover a inclusão social 
através da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. Por meio do Programa, o Sistema Fecomércio RN 
investirá mais de R$ 13 milhões em 2014, disponibilizando 10.098 bolsas de estudos 
para qualificar a população. 
 
Confira a lista de cursos para fevereiro: 
 



 

Access, Administrador de Banco de Dados, Administrador de Redes, Agente de 
Viagem, Cabeleireiro Assistente, Chefia e Liderança, Editor de Projeto Visual Gráfico, 
Editor de Vídeo, Gestão de Salão de Beleza, Informações Turísticas, Língua Brasileira 
de Sinais – Libras Básico, Manicure e Pedicure, Maquiador, Massagista, Monitor de 
Recreação, Montador e Reparador de Computador, Negociação em Vendas, 
Operador de Caixa, Operador de Computador, Operador de Supermercados, 
Organizador de Eventos, Programador Web, Qualidade em Serviços Turísticos, 
Qualificação Profissional Técnica em Assistente Administrativo, Recepcionista em 
Meios de Hospedagem, Recepcionista em Serviços de Saúde, Técnicas de Guiamento 
em Atrativos Culturais, Técnico em Logística, Técnico em Segurança do Trabalho e 
Web Designer. 
 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: BLOG COMUNICADOR EFECTIVO            DATA: 16.01.14              

Senac abre processo seletivo para mais de 800 bolsas de estudos no RN  
 

As inscrições começam nesta sexta-feira (17) e seguem até o dia 27 de janeiro, 
exclusivamente por meio do sitewww.rn.senac.br/psg. Serão contemplados os 
municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu. 
Os candidatos serão 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. 

De acordo com a política do PSG, obrigatoriamente, os inscritos 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. 

Até novembro de 2014, o Senac informa que lançará mensalmente novos processos 
seletivos para cursos inseridos noPrograma Senac Gratuidade. 

Confira a lista de cursos para fevereiro 

Access, Administrador de Banco de Dados, Administrador de Redes, Agente de 
Viagem, Cabeleireiro Assistente, Chefia e Liderança, Editor de Projeto Visual Gráfico, 
Editor de Vídeo, Gestão de Salão de Beleza, Informações Turísticas, Língua Brasileira 

de Sinais – Libras Básico, Manicure e Pedicure, Maquiador, Massagista, Monitor de 
Recreação, Montador e Reparador de Computador, Negociação em Vendas, 
Operador de Caixa, Operador de Computador, Operador de Supermercados, 
Organizador de Eventos, Programador Web, Qualidade em Serviços Turísticos, 
Qualificação Profissional Técnica em Assistente Administrativo, Recepcionista em 
Meios de Hospedagem, Recepcionista em Serviços de Saúde, Técnicas de Guiamento 
em Atrativos Culturais, Técnico em Logística, Técnico em Segurança do Trabalho e 
Web Designer. 

Classificação: Positiva  

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/75532677
http://www.rn.senac.br/psg


 

VEÍCULO: SITE  TRIBUNA DO NORTE             DATA: 16.01.14              
Senac abre processo seletivo para 818 bolsas de estudos - Tribuna do Norte 
 
Técnico em Logística, Curso Básico de Libras e Editor de Vídeo estão entre os cursos 
oferecidos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) para o mês de fevereiro. Ao 
todo, são 818 vagas em 30 opções de capacitação nas áreas de saúde, turismo e 
hospitalidade, gestão e negócios, beleza, informática e comunicação. 
As inscrições começam nesta sexta-feira (17) e seguem até o dia 27 de janeiro, 
exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg. Serão contemplados os 
municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. 
 
Os candidatos serão 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. De acordo com a 
Política do PSG, obrigatoriamente, os inscritos 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. 
 
Até novembro de 2014, a instituição lançará mensalmente novos processos seletivos 
para cursos inseridos no Programa Senac Gratuidade. 
 
O Programa Senac de Gratuidade tem o objetivo de promover a inclusão social 
através da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. Por meio do Programa, o Sistema Fecomércio RN 
investirá mais de R$ 13 milhões em 2014, disponibilizando 10.098 bolsas de estudos 
para qualificar a população. Confira os cursos para fevereiro: Access, Administrador 
de Banco de Dados, Administrador de Redes, Agente de Viagem, Cabeleireiro 
Assistente, Chefia e Liderança, Editor de Projeto Visual Gráfico, Editor de Vídeo, 
Gestão de Salão de Beleza, Informações Turísticas, Língua Brasileira de Sinais – Libras 
Básico, Manicure e Pedicure, Maquiador, Massagista, Monitor de Recreação, 
Montador e Reparador de Computador, Negociação em Vendas, Operador de Caixa, 
Operador de Computador, Operador de Supermercados, Organizador de Eventos, 
Programador Web, Qualidade em Serviços Turísticos, Qualificação Profissional 
Técnica em Assistente Administrativo, Recepcionista em Meios de Hospedagem, 
Recepcionista em Serviços de Saúde, Técnicas de Guiamento em Atrativos Culturais, 
Técnico em Logística, Técnico em Segurança do Trabalho e Web Designer. 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: PORTAL G1             DATA: 17.01.14              

G1 - Senac abre processo seletivo para mais de 800 bolsas de estudos no RN - 
notícias em Rio Grande do Norte  
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Rio Grande do 
Norte abre 818 vagas em 30 opções de capacitação nas áreas de saúde, turismo e 
hospitalidade, gestão e negócios, beleza, informática e comunicação. Os cursos 
fazem parte do Programa Senac Gratuidade (PSG). 

As inscrições começam nesta sexta-feira (17) e seguem até o dia 27 de janeiro, 
exclusivamente por meio do sitewww.rn.senac.br/psg. Serão contemplados os 
municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu. 

Os candidatos serão 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. 

De acordo com a política do PSG, obrigatoriamente, os inscritos 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. 

Até novembro de 2014, o Senac informa que lançará mensalmente novos processos 
seletivos para cursos inseridos noPrograma Senac Gratuidade. 

Confira a lista de cursos para fevereiro 

Access, Administrador de Banco de Dados, Administrador de Redes, Agente de 
Viagem, Cabeleireiro Assistente, Chefia e Liderança, Editor de Projeto Visual Gráfico, 
Editor de Vídeo, Gestão de Salão de Beleza, Informações Turísticas, Língua Brasileira 
de Sinais – Libras Básico, Manicure e Pedicure, Maquiador, Massagista, Monitor de 
Recreação, Montador e Reparador de Computador, Negociação em Vendas, 
Operador de Caixa, Operador de Computador, Operador de Supermercados, 
Organizador de Eventos, Programador Web, Qualidade em Serviços Turísticos, 
Qualificação Profissional Técnica em Assistente Administrativo, Recepcionista em 
Meios de Hospedagem, Recepcionista em Serviços de Saúde, Técnicas de Guiamento 

em Atrativos Culturais, Técnico em Logística, Técnico em Segurança do Trabalho e 
Web Designer. 

 
 
 
Classificação: Positiva  
 
 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/75532993
http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/75532993
http://www.klipbox.com.br/topico/rio-grande-do-norte.html
http://www.klipbox.com.br/topico/rio-grande-do-norte.html
http://www.rn.senac.br/psg


 

 
 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE            DATA: 16.01.14              
 
19ª FIART quer consolidar a cultura do RN como produto original | O Jornal de 
Hoje 
 
Fiart terá expositores de todas as regiões do Brasil e de 15 países; organização 
espera negócios acima dos R$5,7 milhões de 2013. Foto: Canindé Soares 
Conrado Carlos  
Editor de Cultura 
 
Entre sucos, quitutes e cafezinhos, foi apresentada à imprensa, na manhã desta 
quinta-feira (16) a 19º Fiart. Com a presença de secretários municipais e estaduais, 
vereadores, deputados, empresários e artistas, o evento aconteceu no restaurante 
Mangai, como um fragmento do que será armado no Centro de Convenções, no 
período de 24 de janeiro a 02 de fevereiro próximo. 
 
Estrutura grandiosa, números significativos, tudo para estimular uma atividade que 
engloba várias áreas da economia, sobretudo em um lugar atrasado, como o Rio 
Grande do Norte – a primeira expressão artística do homem dispensa maiores 
aportes financeiros e intelectuais. Com expositores de todas as regiões brasileiras e 
de quinze países, a Feira Internacional de Artesanato é a Copa do Mundo dos 
pequenos artífices de uma cultura tradicional e pujante. 
 
Com o tema A Originalidade Dá Forma A Novas Oportunidades, a Fiart deste ano terá 
a mesma quantidade de estandes do ano passado (385) e pretende movimentar um 
valor acima do que foi comercializado em 2013 (R$5,7 milhões). Ainda que o caráter 
internacional a credencie como uma das principais do Nordeste, um dos focos é 
valorizar a produção local. Para tanto, 60 estandes foram adquiridos pelo Governo 
do Estado e distribuídos entre artesãos interioranos que raramente sabem a 
qualidade do que sai de suas mãos. Recém-empossada no cargo de secretária 
estadual de Trabalho, Habitação e Ação Social, Shirley Targino comemorou a chance 
de oferecer espaço para artesãos de 30 municípios fora da Grande Natal. 
 
“É um evento consolidado [a Fiart]. E esse ano, como teremos Copa do Mundo, com 
a Arena das Dunas belíssima, é uma grande oportunidade de mostrarmos o que 
temos de bom”. Sem preocupação com um possível tempo reduzido para executar 
projetos e programas, pois assumiu em novembro passado e as Eleições, campanha, 
etc, começam já no segundo semestre de 2014, a secretária destaca os cinco boxes 
permanentes que a SETHAS implantou no novo terminal de passageiros do porto da 
capital. “Com resultados maravilhosos”. A alta temporada no turismo encheu hotéis 
e pousadas, o que facilita na divulgação do misto de gênio criativo com trabalho 
braçal que significa a tarefa dos artesãos potiguares – parte da linguagem de um 
povo. 
 



 

É com essa crença na habilidade corporal e na imaginação, subestimada como uma 
simples operação manual, que as identidades culturais são forjadas. E nada melhor 
do que usar atrativos naturais que encantam turistas para organizar um evento da 
magnitude da Fiart. O secretário de turismo de Natal, Fernando Bezerril, comemora 
a conjunção de fatores que podem garantir o sucesso do evento, mesmo com os 
impedimentos estruturais de Natal – vide Calçadão de Ponta Negra. Ele aponta uma 
taxa de ocupação na rede hoteleira entre 85% e 90%, neste momento, e enaltece a 
escolha da data. “Os artesãos vão para a maior vitrine que podemos ter. A cidade 
está cheia. Neiwaldo [organizador] foi na mosca, porque a segunda quinzena de 
janeiro é quando a cidade recebe mais visitantes”. 
 
Se nos últimos seis anos Natal recebeu 150 mil novos moradores oriundos de outros 
lugares, o povo do interior continua longe do progresso, doido para ser notado e 
consumido através de seu impulso básico e permanente. Sentado no tamborete, 
com a mão na massa, ele desenvolve a técnica para repetir movimentos sem se 
entediar. Daí surge a perfeição. E nós, seres urbanos, cada vez mais eletrônicos e 
robotizados, só entendemos quem somos quando observamos como é feita a 
comida, a roupa e os objetos de uso pessoal dessa gente que nos originou. Neiwaldo 
Guedes, coordenador geral da Fiart, mandou convites para embaixadas, buscou 
parcerias e sustentou a gratuidade para 80% dos expositores – os outros 20% 
pagaram R$1.600 por dez dias de feira. 
 
“Os produtores muitas vezes não têm onde expor, por falta de espaço e de 
condições de arcar com os custos em outras feiras. A Fiart quer funcionar com um 
shopping aberto ao artesanato. Um lugar onde gente que passa seis meses se 
preparando, produzindo material, posso ter a oportunidade de fazer bons negócios. 
Não só durante a feira, mas por todo o ano. Natal é uma cidade muito conhecida no 
Brasil e no exterior e a presença dos expositores de países distantes funcionará 
como uma qualificação para os locais, que terão contato com o que feito fora do 
país”. Todos os estandes já foram comercializados. O visitante terá das 15h às 22h 
para ver uma programação cultural diversificada, com esculturas, arte indígena, 
artes plásticas, shows folclóricos e musicais, além de seminário sobre o tema. 
 
  
 
Orgulho potiguar  
Via telefone e e-mail, Daliana e Anna Maria Cascudo informam que o médico 
Marcelo Mattos Cascudo (o terceiro, da esquerda para a direita.) foi eleito 
Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, cuja posse aconteceu 
no dia 21 de dezembro de 2013, no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. A 
Sociedade tem mais de mil associados e é a maior da América Latina e a segunda do 
mundo, menor apenas do que norte-americana, responsável por mais de cem mil 
cirurgias por ano em todo o Brasil. Pela primeira vez um médico nordestino é eleito 
para um cargo de tal relevância. 



 

 
Motos  
No próximo sábado (18), o Condomínio Palm Springs e a concessionária SAEL BMW 
promoverão um passeio motociclístico. A saída está prevista para as 09h, da própria 
concessionária, na avenida Prudente de Morais, em Lagoa Nova. O destino é o 
condomínio, que fica em Muriú, onde serão recebidos com um brunch e farão o test 
drive das novas motos BMW. Grupos do Ceará e de Natal já estão confirmados, mas 
o evento também é aberto para quem não tem moto e quer acompanhar de carro. 
Mais informações: (84) 3204-9700. 
 
Circuito Verão  
Agora é a vez da praia de Tibau receber a iniciativa promovida pelo Sistema 
Fecomércio RN, através do Sesc. Atrações circenses, culturais, serviços de saúde, 
esportes e recreação infantil serão oferecidos gratuitamente neste fim de semana 
(sábado e domingo), das 8h às 15h, na beira-mar da praia do litoral norte do estado. 
Ao meio-dia do sábado, o grupo Samba Nobre subirá ao palco. No mesmo dia, 
acontecerá o espetáculo do Circo Arlequim (PB), às 20h, do sábado. Enquanto no 
domingo é a vez da banda Sambacom.   Em forma  
O Spa Termas Center, na praia de Rio do Fogo, continua com atividades na alta 
estação.  A próxima turma será formada entre os dias 24 de janeiro e 02 de 
fevereiro. Os frequentadores têm a disposição uma variada programação de esporte 
e de lazer. Em fevereiro, serão duas turmas, uma de 7 a 16 e a outra a partir de 28 
até 09 de março, pegando o período do carnaval. As reservas podem ser feitas por e-
mail: wanderleiafirmino@ig.com.br, ou pelos fones: 84 – 32117308 / 84 – 99863418 
/ 84 – 94515718. 
 
Australian Open  
Um dos quatro Grand Slam sofre com o calor extremo. A tradicional quentura 
sufocante de Melbourne bateu a casa dos 44ºC, o que tem ocasionado a paralisação 
de várias partidas. Ontem, durante a quarta rodada do torneio vencido em 2013 
pelo sérvio Novak Djokovic e pela bielorrussa Victoria Azarenka, nas chaves 
individuais, o teto retrátil foi utilizado a partir das 14 horas. As condições climáticas 
adversas valorizam o aspecto físico, em detrimento da técnica. Como é na Austrália, 
ninguém reclama. Já em Manaus, europeus protestam semanalmente. 
 
Think Jazz  
Galera nostálgica com o tempo da Disco pode preparar as malas para cruzar o país 
em maio. É que o festival Think Jazz trará três ícones dos anos 1970 que fizeram 
meio mundo dançar. Organizado no Rio de Janeiro e em São Paulo, o evento terá 
apresentações de Earth, Wind &amp; Fire, Kool &amp; The Gang e KC and the 
Sunshine Band (aquela do tema hilário que abre o programa Amaury Jr: “Keep it 
comin’ Love, keep it comin’ Love, don’t stop it now, don’t stop it, no no, don’t stop it 
now, don’t stop it”). Os ingressos começam a ser vendidos ainda este mês, segundo 
a produtora Alive Concerts. 



 

 
Kimono Kult  
John Frusciante, ex-guitarrista do Red Hot Chilli Peppers e ídolo de muita gente boa, 
e Omar Rodriguez-Lopes, líder do The Mars Volta, uniram forças em uma banda 
chamada Kimono Kult, cujo EP, Hiding in The Light, está previsto para ser lançado no 
dia 04 de março. Não é a primeira parceria entre os dois músicos talentosos. Em 
2010, eles soltaram um álbum intitulado com o nome da dupla que recebeu boas 
críticas e fez certo sucesso com o público. Frusciante e o baixista do Red Hot, Flea, 
também participaram das gravações e parte da turnê no começo do Mars Volta, uma 
das bandas mais interessantes surgida nos anos 2000. 
 
 
 
Classificação: Positiva  
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