
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: JORNAL O PÚBLICO             DATA: 22.01.14 
  
 Prefeitura entrega 153 certificados profissionalizantes na Zona Norte  

 
O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, participou na tarde de terça-feira (21) da 
solenidade de entrega de 153 certificados para os concluintes dos cursos 
profissionalizantes oferecidos pelo município por meio da secretaria de Trabalho e 
Assistência Social (Semtas). Foram oferecidos cursos nas áreas de auxiliar de cozinha, 
cabeleireiro assistente, camareira e recepcionista em meios de hospedagem, 
manicure e recepcionista de gestão. Essa capacitação faz parte do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e é executada em 
parceria com a UFRN, IFRN, SESC-RN. O presidente da Federação do Comércio do Rio 
Grande do Norte, Marcelo Queiroz, o vereador Franklin Capistrano, a secretária 
municipal de Trabalho e Assistência Social, Ilzamar Pereira, e o secretário chefe do 
Gabinete Civil, Sávio Hackradt, também participaram do evento. 
 
Carlos Eduardo destacou a importância do momento, lembrando que é dever de um 
gestor público promover políticas de incentivo a cidadania e a valorização do 
trabalho. Ele disse que a entrega desses certificados representa o surgimento de um 
horizonte promissor para os beneficiados pelo programa. O prefeito reforçou a 
importância da existência desses cursos, pois por meio deles a população se capacita 
e tem a oportunidade de disputar uma vaga no mercado de trabalho que está cada 
vez mais competitivo.  
 
O chefe do executivo municipal agradeceu ao presidente Marcelo Queiroz pela 



 

continuidade da parceria entre a Prefeitura e a Fecomercio/RN, destacando que esse 
trabalho conjunto entre o setor público e privado só tem a trazer ganhos para 
cidade. Carlos Eduardo acrescentou que na continuidade de seu mandato a entrega 
de certificados de conclusão de cursos profissionalizantes vai virar rotina, já que ele 
determinou a expansão dessa política de valorização do trabalhador da capital 
potiguar. “Qualquer atividade profissional honesta precisa ser valorizada e a 
Prefeitura do Natal tem esse compromisso de ampliar ainda mais a dos cursos”, 
afirmou. 
 
Confirmando a informação do prefeito de que a oferta do programa será ampliada 
nesse ano a titular da Semtas, Ilzamar Pereira, divulgou que a secretaria vai abrir em 
2014 dez mil vagas para cursos de qualificação profissional em parceria com o 
Ministério do Trabalho (MTE) e Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). A 
expectativa é que se mobilize este ano, no mínimo, 20 mil pessoas. A secretária disse 
que no ano passado a cidade do Natal se destacou com êxito de 75% na execução do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Foram 
pactuadas 5.000 vagas e com muita dedicação o a secretaria ultrapassou esse 
número, qualificando 5.190 cidadãos e cidadãs. “Temos um desafio muito grande 
para 2014, mas estamos confiantes e iremos atingir a meta proposta”. 
 
Marcelo Queiroz disse que era uma honra para o Sistema Fecomercio/RN fazer parte 
de uma ação que muda a vida das pessoas para melhor. O presidente parabenizou o 
prefeito Carlos Eduardo pela condução da gestão municipal e reforçou que a 
parceria entre as instituições irá continuar produzindo bons frutos para toda a 
sociedade. Ele lembrou que 100 dos 153 concluintes dos cursos já conseguiram um 
emprego, por meio das empresas parceiras do programa. “Ficamos muito felizes em 
participar dessa iniciativa e estamos a disposição para seguir com esse trabalho”. 
 
O jovem Adenilton Ramos recebeu o diploma de conclusão do curso de auxiliar de 
cozinha. Ele contou que essa é uma grande oportunidade para a sua vida, já que ele 
está cursando Nutrição e o aprendizado conquistado no Pronatec vai melhorar as 
suas chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. “Estou muito feliz e 
esse diploma me enche de confiança para sair e buscar um lugar na minha área de 
atuação”. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIA             DATA: 22.01.14 
 
Presidente da Fecomércio-RN participa de formatura de alunos do Pronatec -  
 

 
 
Prefeito Carlos Eduardo; formanda Andréa Gouveia; presidente da Fecomércio, 
Marcelo Queiroz e o vereador Franklin Capistrano 
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou, na 
tarde desta terça-feira, 21,  com o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, da solenidade 
de formatura dos primeiros alunos beneficiados pela parceria entre o Sistema 
Fecomércio, através do Senac, e a Prefeitura , através da Secretaria de Trabalho e 
Assistência Social. Receberam os certificados 153 alunos de dez turmas, dos cursos 
de auxiliar de cozinha; cabeleireiro assistente; camareira em meios de hospedagem; 
manicure e pedicure; recepcionista e recepcionista em meios de hospedagem. 
 
A solenidade aconteceu no Centro de Referência de Qualificação Profissional para o 
Trabalho, na zona norte de Natal, local onde os cursos foram ministrados, através do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), de forma 
gratuita. Os alunos ainda receberam todo o material didático necessário, bem como 
assistência estudantil, para os custos com alimentação e transporte. “Ainda dentro 
desta parceria, o Sistema Fecomércio viabilizou a reforma deste prédio, com a 
pintura, instalação das portas, instalação de quadros, e a restauração de toda a parte 
elétrica e hidráulica”, disse Queiroz. 
 



 

O vereador Franklin Capistrano, que estava representando a Câmara Municipal de 
Natal, disse que “este tipo de parceria é importantíssima e supre de forma eficiente 
as necessidades da população. A qualificação da mão de obra não deixa de ser uma 
grande prioridade e uma importante estratégia social”. A formanda do curso de 
recepcionista em meios de hospedagem, Andréa Gouveia, estava animada com as 
possibilidades que o término do curso estão abrindo para ela. “O curso foi muito 
proveitoso e agora sim, estou preparada para entrar no mercado de trabalho”, 
comemorou. 
 
A secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Ilzamar Pereira, destacou a 
importância da parceria entre o município e o Sistema Fecomércio. “Nosso objetivo 
é inserir o máximo de pessoas no mercado de trabalho e a Prefeitura não 
conseguiria sozinha. Este compromisso com a qualificação profissional é 
fundamental. Com os cursos oferecidos pelo Senac, além de conseguir inserir novas 
pessoas no mercado de trabalho, a gente consegue também manter várias outras 
em seus empregos”, afirmou. 
 
“Hoje estamos vendo o resultado da parceria entre a Prefeitura e o Sistema 
Fecomércio. Nada é mais importante do que a qualificação. Muitas vezes existem 
vagas no mercado de trabalho, mas a falta de qualificação impede que a pessoa 
assuma o cargo. A vida é feita de escolhas. Vocês escolheram a qualificação, o que 
vai levar vocês a melhores empregos, com melhores salários. Este é o caminho do 
sucesso”, disse o prefeito Carlos Eduardo. 
 
Até dezembro deste ano, o Sistema Fecomércio deverá formar, através do Senac, 
cerca de 60 mil pessoas, sendo que 40 mil vagas serão oferecidas de forma 
completamente gratuitas. Destas 10 mil serão dentro do Programa Senac de 
Gratuidade, custeado com recursos exclusivamente dos empresários do setor do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 
 
“Não tenho dúvidas de que estes são apenas os primeiros de muitos frutos que mais 
esta ação conjunta entre nós irá propiciar como legado ao desenvolvimento 
socioeconômico de nossa cidade. Trazer a qualificação profissional para as 
comunidades da zona norte, notadamente aquelas que se encontram no entorno 
das Casas de Ofícios das referidas comunidades, é oferecer a estas pessoas a quem 
tanto já foi negado, oportunidade de dar novos rumos às suas vidas”, encerrou o 
presidente Marcelo Queiroz. 
 
  
 
(Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio-RN) 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PROGRAMA REGISTRANDO             DATA: 22.01.14 
 
FÓRUM DE TURISMO DO RN CHEGA A 5ª EDIÇÃO COMO UM DOS MAIS 
IMPORTANTES EVENTOS DO SEGMENTO EM NATAL 
 
 
Tendências para a malha aérea da capital potiguar, força do destino Natal, cases de 
sucessos e empreendedorismo no turismo são alguns dos temas a serem abordados 
no evento 
 
O Fórum de Turismo do RN, já considerado o maior e mais abrangente evento do 
Turismo potiguar, chega a sua 5ª edição mais cedo, neste ano, nos próximos dias 19 
e 20 de fevereiro, no Centro de Convenções. “O evento é uma oportunidade de 
reunir toda a cadeia produtiva do turismo, instituições de fomento do setor, assim 
como o poder público para tratar de assuntos relevantes para o desenvolvimento da 
mais importante atividade econômica do Estado”, relata Gustavo Porpino, 
organizador do evento, ao lado do jornalista Antonio Roberto Rocha. 
 
Com previsão de circulação de cerca de mil pessoas em cada dia, o evento terá 
palestras e debates oportunos para o atual contexto do turismo no Estado e no 
Brasil. Um dos momentos mais esperados é o encontro dos representantes de todas 
as companhias aéreas (Gol, Tam, Avianca e Azul) para falar sobre tendências da 
malha aérea em Natal, especialmente neste ano de grande demanda. Os impactos 
do aeroporto de São Gonçalo do Amarante para a economia potiguar também serão 
discutidos na palestra de Alysson Paolinelli, presidente do Consórcio Inframérica, 
que administra o Aeroporto Aluísio Alves. Os debatedores serão o presidente da 
Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz; o superintendente do Sebrae-RN, Zeca Melo; o 
superintendente do Banco do Nordeste no RN, Francisco Cavalcanti; e o prefeito de 
São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado. 
 
A força do destino Natal no Brasil será abordada pelo presidente da Flytour Viagens, 
Claiton Armelin e também na palestra do presidente da Associação das Agências de 
Viagem de São Paulo (Aviesp), Marcelo Matera, que discorrerá sobre o fato de Natal 
ser, pela sexta vez consecutiva, o melhor destino do país para fazer turismo, 
segundo os associados da entidade. Ele falará por que a capital do RN fascina tanto 
os paulistas. 
 
Os casos bem-sucedidos no turismo do Sul, com criatividade e aposta nos eventos 
para o fomento da atividade, serão tratados por Marta Rossi, diretora do Festival do 
Turismo de Gramado-RS e do Chocofest. Ela falará sobre a importância dos eventos 
para o turismo da Serra Gaúcha, que servem como exemplos para o Rio Grande do 
Norte. 
 
O empreendedorismo dos novos profissionais de turismo e as novas idéias dos 



 

estudantes deverão inspirar o empresariado do turismo na discussão entre os 
acadêmicos e a iniciativa privada. 
 
O 5º Fórum de Turismo do RN terá ainda duas atrações paralelas, neste ano: a 2ª 
Mostra de Destinos e Produtos do Turismo Potiguar e o Encontro de Agentes de 
Viagem do RN. 
 
MOSTRA – A 2ª Mostra de Destinos e Produtos do Turismo Potiguar, que ocorre nos 
dois dias do evento, terá cerca de 40 estandes, entre municípios turísticos, 
instituições de fomento ao turismo, hotelaria, agências de receptivo, empresas de 
passeios e prestadores de serviços turísticos, entre outros segmentos. Haverá 
momentos determinados para visitas à Mostra na própria programação do Fórum, 
além do fluxo natural de chegada e saída das pessoas. 
 
AGENTES DE VIAGEM – O Encontro de Agentes de Viagens do RN, que acontece na 
manhã do segundo dia, quinta-feira, 20 de fevereiro, será realizado no auditório 
Fernando Paiva, que tem espaço para 120 pessoas. Trata-se de um evento exclusivo 
para o setor, que debaterá melhorias para a categoria junto a diretores e gerentes 
de empresas aéreas. O Encontro é uma parceria da Argus Eventos de Turismo, 
realizadora do Fórum, com a Abav-RN, presidida pela empresária Diassis Rosado. 
 
Promovido pela Argus Eventos, sob a coordenação do economista Gustavo Porpino e 
do jornalista Antonio Roberto Rocha, o 5º Fórum de Turismo conta com o apoio da 
Prefeitura de Natal, Senac-RN, Sebrae-RN, Banco do Nordeste, Natal Convention & 
Visitors Bureau, ABIH-RN, Coohotur, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares, Praia Shopping e Tam. 
 
Assessoria de Comunicação 
Taciana Chiquetti – Mariana Falcão 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR              DATA: 21.01.14              
Fórum de Turismo irá discutir o segmento no RN em fevereiro – Portal No Ar 
 
O Fórum de Turismo do RN, já considerado o maior e mais abrangente evento do 
Turismo potiguar, chega a sua 5ª edição mais cedo, neste ano, nos próximos dias 19 
e 20 de fevereiro, no Centro de Convenções. “O evento é uma oportunidade de 
reunir toda a cadeia produtiva do turismo, instituições de fomento do setor, assim 
como o poder público para tratar de assuntos relevantes para o desenvolvimento da 
mais importante atividade econômica do Estado”, relatou Gustavo Porpino, 
organizador do evento, ao lado do jornalista Antonio Roberto Rocha. 
 
Com previsão de circulação de cerca de mil pessoas em cada dia, o evento terá 
palestras e debates oportunos para o atual contexto do turismo no Estado e no 
Brasil. Um dos momentos mais esperados é o encontro dos representantes de todas 
as companhias aéreas (Gol, Tam, Avianca e Azul) para falar sobre tendências da 
malha aérea em Natal, especialmente neste ano de grande demanda. Os impactos 
do aeroporto de São Gonçalo do Amarante para a economia potiguar também serão 
discutidos na palestra de Alysson Paolinelli, presidente do Consórcio Inframérica, 
que administra o Aeroporto Aluísio Alves. Os debatedores serão o presidente da 
Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz; o superintendente do Sebrae-RN, Zeca Melo; o 
superintendente do Banco do Nordeste no RN, Francisco Cavalcanti; e o prefeito de 
São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado. 
 
A força do destino Natal no Brasil será abordada pelo presidente da Flytour Viagens, 
Claiton Armelin e também na palestra do presidente da Associação das Agências de 
Viagem de São Paulo (Aviesp), Marcelo Matera, que discorrerá sobre o fato de Natal 
ser, pela sexta vez consecutiva, o melhor destino do país para fazer turismo, 
segundo os associados da entidade. Ele falará por que a capital do RN fascina tanto 
os paulistas. 
 
Os casos bem-sucedidos no turismo do Sul, com criatividade e aposta nos eventos 
para o fomento da atividade, serão tratados por Marta Rossi, diretora do Festival do 
Turismo de Gramado-RS e do Chocofest. Ela falará sobre a importância dos eventos 
para o turismo da Serra Gaúcha, que servem como exemplos para o Rio Grande do 
Norte. 
 
O empreendedorismo dos novos profissionais de turismo e as novas idéias dos 
estudantes deverão inspirar o empresariado do turismo na discussão entre os 
acadêmicos e a iniciativa privada. 
 
O 5º Fórum de Turismo do RN terá ainda duas atrações paralelas, neste ano: a 2ª 
Mostra de Destinos e Produtos do Turismo Potiguar e o Encontro de Agentes de 
Viagem do RN. 
 



 

Mostra 
 
A 2ª Mostra de Destinos e Produtos do Turismo Potiguar, que ocorre nos dois dias 
do evento, terá cerca de 40 estandes, entre municípios turísticos, instituições de 
fomento ao turismo, hotelaria, agências de receptivo, empresas de passeios e 
prestadores de serviços turísticos, entre outros segmentos. Haverá momentos 
determinados para visitas à Mostra na própria programação do Fórum, além do fluxo 
natural de chegada e saída das pessoas. 
 
Agentes de Viagens 
 
O Encontro de Agentes de Viagens do RN, que acontece na manhã do segundo dia, 
quinta-feira, 20 de fevereiro, será realizado no auditório Fernando Paiva, que tem 
espaço para 120 pessoas. Trata-se de um evento exclusivo para o setor, que 
debaterá melhorias para a categoria junto a diretores e gerentes de empresas 
aéreas. O Encontro é uma parceria da Argus Eventos de Turismo, realizadora do 
Fórum, com a Abav-RN, presidida pela empresária Diassis Rosado. 
 
Promovido pela Argus Eventos, sob a coordenação do economista Gustavo Porpino e 
do jornalista Antonio Roberto Rocha, o 5º Fórum de Turismo conta com o apoio da 
Prefeitura de Natal, Senac-RN, Sebrae-RN, Banco do Nordeste, Natal Convention 
&amp; Visitors Bureau, ABIH-RN, Coohotur, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares, Praia Shopping e Tam. 
 
Atualizado em 21 de janeiro às 15:23 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG              DATA: 21.01.14              
 
 
O Fórum de Turismo do RN, já considerado o maior e mais abrangente evento do 
Turismo potiguar, chega a sua 5ª edição mais cedo, neste ano, nos próximos dias 19 
e 20 de fevereiro, no Centro de Convenções. “O evento é uma oportunidade de 
reunir toda a cadeia produtiva do turismo, instituições de fomento do setor, assim 
como o poder público para tratar de assuntos relevantes para o desenvolvimento da 
mais importante atividade econômica do Estado”, relata Gustavo Porpino, 
organizador do evento, ao lado do jornalista Antonio Roberto Rocha. 
 
Com previsão de circulação de cerca de mil pessoas em cada dia, o evento terá 
palestras e debates oportunos para o atual contexto do turismo no Estado e no 
Brasil. Um dos momentos mais esperados é o encontro dos representantes de todas 
as companhias aéreas (Gol, Tam, Avianca e Azul) para falar sobre tendências da 
malha aérea em Natal, especialmente neste ano de grande demanda. Os impactos 
do aeroporto de São Gonçalo do Amarante para a economia potiguar também serão 
discutidos na palestra de Alysson Paolinelli, presidente do Consórcio Inframérica, 
que administra o Aeroporto Aluísio Alves. Os debatedores serão o presidente da 
Fecomércio-RN, Marcelo Queiroz; o superintendente do Sebrae-RN, Zeca Melo; o 
superintendente do Banco do Nordeste no RN, Francisco Cavalcanti; e o prefeito de 
São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado. 
 
A força do destino Natal no Brasil será abordada pelo presidente da Flytour Viagens, 
Claiton Armelin e também na palestra do presidente da Associação das Agências de 
Viagem de São Paulo (Aviesp), Marcelo Matera, que discorrerá sobre o fato de Natal 
ser, pela sexta vez consecutiva, o melhor destino do país para fazer turismo, 
segundo os associados da entidade. Ele falará por que a capital do RN fascina tanto 
os paulistas. 
 
Os casos bem-sucedidos no turismo do Sul, com criatividade e aposta nos eventos 
para o fomento da atividade, serão tratados por Marta Rossi, diretora do Festival do 
Turismo de Gramado-RS e do Chocofest. Ela falará sobre a importância dos eventos 
para o turismo da Serra Gaúcha, que servem como exemplos para o Rio Grande do 
Norte. 
 
O empreendedorismo dos novos profissionais de turismo e as novas idéias dos 
estudantes deverão inspirar o empresariado do turismo na discussão entre os 
acadêmicos e a iniciativa privada. 
 
O 5º Fórum de Turismo do RN terá ainda duas atrações paralelas, neste ano: a 2ª 
Mostra de Destinos e Produtos do Turismo Potiguar e o Encontro de Agentes de 
Viagem do RN. 
 



 

MOSTRA – A 2ª Mostra de Destinos e Produtos do Turismo Potiguar, que ocorre nos 
dois dias do evento, terá cerca de 40 estandes, entre municípios turísticos, 
instituições de fomento ao turismo, hotelaria, agências de receptivo, empresas de 
passeios e prestadores de serviços turísticos, entre outros segmentos. Haverá 
momentos determinados para visitas à Mostra na própria programação do Fórum, 
além do fluxo natural de chegada e saída das pessoas. 
 
AGENTES DE VIAGEM – O Encontro de Agentes de Viagens do RN, que acontece na 
manhã do segundo dia, quinta-feira, 20 de fevereiro, será realizado no auditório 
Fernando Paiva, que tem espaço para 120 pessoas. Trata-se de um evento exclusivo 
para o setor, que debaterá melhorias para a categoria junto a diretores e gerentes 
de empresas aéreas. O Encontro é uma parceria da Argus Eventos de Turismo, 
realizadora do Fórum, com a Abav-RN, presidida pela empresária Diassis Rosado. 
 
Promovido pela Argus Eventos, sob a coordenação do economista Gustavo Porpino e 
do jornalista Antonio Roberto Rocha, o 5º Fórum de Turismo conta com o apoio da 
Prefeitura de Natal, Senac-RN, Sebrae-RN, Banco do Nordeste, Natal Convention 
&amp; Visitors Bureau, ABIH-RN, Coohotur, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares, Praia Shopping e Tam. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG KALLYNA KELLY              DATA: 21.01.14              
Reunião define organização do Grupo de Trabalho de Turismo Náutico 

 
 
Em reunião realizada na manhã de hoje (21), no auditório do IBAMA, convocada pela 
secretaria municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Seturde), foi 
analisada e aprovada a formação do Grupo de Trabalho de Turismo Náutico (GT-
Náutico RN), que passará a ser coordenado pela secretaria estadual de Turismo. 
Participaram órgãos e entidades ligadas ao turismo como Fecomércio, 
AMANAUTICA, UFRN, Natal Divers, Patrimônio da União, Capitania dos Portos, 
Procuradoria do Ministério Público Estadual e secretaria estadual de 
Desenvolvimento Econômico. 
 
“Sabemos que a condução da formação do GT Náutico é do Estado, mas ganhando 
etapas e com apoio da secretaria estadual de Turismo sugerimos esta reunião e 
agora vamos unir esforços para termos um órgão que vai cuidar da legislação do 
setor com análises e sugestões”, destacou Fernando Bezerril, secretário de Turismo 
de Natal. 
 
Ficou definido pela procuradoria do Ministério Público Estadual, representada pela 
procuradora Marjorie Madruga e o secretário estadual adjunto de Turismo, George 
Lima, a elaboração de uma minuta e depois publicação de uma portaria pelo 
governo estadual constituindo o GT Náutico RN, para em seguida constituir a 
entidades com a participação dos órgãos ligados ao turismo na esfera federal, 
estadual e municipal, além do segmento privado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG E-TURISMO              DATA: 21.01.14              
RN ganha Grupo de Trabalho de Turismo Náutico «  e-Turismo 
 
 
 21 de janeiro de 2014 por antonioroberto 
 
Em reunião realizada hoje (21) pela manhã no auditório do Ibama ficou estabelecida 
a formação do Grupo de Trabalho de Turismo Náutico (GT-Náutico RN), que será 
coordenado pela Secretaria de Turismo do RN. Participaram órgãos, entidades e 
empresas ligadas ao turismo, como Fecomércio-RN, Amanáutica, UFRN, Natal Divers, 
Patrimônio da União, Capitania dos Portos e Procuradoria do Ministério Público 
Estadual. 
 
Ficou definida pela procuradoria do Ministério Público Estadual, representada pela 
procuradora Marjorie Madruga, e pelo secretário adjunto de Turismo do RN, George 
Lima, a elaboração de uma minuta, e depois a publicação de uma portaria, pelo 
governo estadual, constituindo o GT Náutico RN. Em seguida, será definida a 
participação dos órgãos ligados ao turismo na esfera federal, estadual e municipal, 
além do segmento privado. 

 
Reunião trouxe avanços para o turismo náutico do RN, que ainda não condiz com 
seu potencial 
 
Na ocasião também ficou decidido que o coordenador do GT Náutico RN será o 
almirante da reserva Bernardo Gamboa, que ao lado de representantes dos órgãos já 
mencionados vão formar o conselho. O GT Náutico RN terá assento junto a outras 
entidades congêneres dos Estados e junto ao Ministério do Turismo, que atua nas 
questões relativas ao turismo náutico. O órgão vai subsidiar e desenvolver ações 
necessárias neste segmento no Rio Grande do Norte. 
 
Estiveram presentes à reunião, entre outros, a diretora do Patrimônio da União, Ieda 
Cunha; o assessor econômico da Fecomercio, Laumir Barreto; o coordenador do 



 

curso de Turismo da UFRN, Carlos Porto; o empresário Flávio Marcatto, da Natal 
Divers; e Ana Muller, presidente da Amanáutica.  
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Geração de empregos desacelera 

O Rio Grande do Norte fechou 2013 com um saldo líquido de 10.384 empregos 
formais, o menor desde 2011 quando foram adotados novos critérios para formação 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os dados sobre o 
mercado de trabalho no Brasil foram divulgados no final da tarde de ontem pelo 
ministro Manoel Dias. A quase totalidade (96%) do saldo de empregos foi gerada nos 
setores de Serviço (6.112) e Comércio (3.854).  A Construção Civil, que viveu um 
“boom imobiliário” nas décadas de 1990 e 2000, teve um saldo negativo de 81 
empregos. Durante o ano contratou 42.886 empregados e dispensou 42.167. 
aldair 
dantas

Com a realização da Copa do Mundo em Natal, expectativa é de um saldo maior de 
empregos no Rio Grande do Norte em 2014 
 
Enfrentando dois anos seguidos de seca e tendo de recorrer aos estoques de milho 
do governo para garantir a sobrevivência do rebanho, o agronegócio terminou 2013 
com um saldo de 598 vagas. A exemplo de outros Estados, foram dispensados mais 
empregados do que contratados no mês de dezembro. O saldo negativo foi de 1.245, 
segundo o Caged.  
 
Sem novos concursos, a administração pública contratou 306 servidores e dispensou 
232. A indústria de transformação, mais uma vez encolheu. Foram 345 postos de 



 

trabalho a menos. 
 
A pesquisa é feita em treze municípios onde a população é superior a 30 mil 
habitantes, representando  cinco regiões geográficas do Estado. São seis da Grande 
Natal, duas do Oeste, duas do Seridó, duas do Agreste e uma do Vale do Açu. 
Metade do saldo de emprego se concentra nas três maiores: Natal, Mossoró e 
Parnamirim. 
 
No total, a Delegacia do Trabalho do Rio Grande do Norte registrou 203.028 
contratações e 192.644 dispensas ao longo do ano. No Brasil, o saldo foi de 1,1 
milhão de empregos, número considerado satisfatório pelo ministro Manoel Dias, 
diante do encolhimento do Produto Interno Bruto. “Aí está o milagre brasileiro: o 
mundo todo está querendo saber como nós conseguimos, em paralelo a toda essa 
crise, gerar empregos”, afirmou. 

O fato de o Rio Grande do Norte ter fechado o ano de 2013 com um saldo de 
empregos inferior ao registrado em 2012 e em 2011 não é visto como algo 
preocupante pelo economista William Pereira, professor do departamento de 
Economia e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Espaço, Trabalho, 
Inovação e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). “O RN continua gerando empregos formais. A diferença é que antes havia 
crescimento, porque a taxa de desemprego era mais alta”, analisa.  
 
O economista também credita a retração à crise mundial, que afetou sobretudo 
estados exportadores, como o Rio Grande do Norte. A tendência, no entanto, é que 
a geração de empregos volte a ficar aquecida em 2014, em virtude da realização das 
eleições e da Copa do Mundo. “Mais pessoas serão contratadas para trabalhar 
durante a Copa e as eleições, é por isso que acredito que este ano será mais 
favorável do ponto de vista da geração de emprego”, acrescenta.  
 
William diz não ver problema com relação a concentração de oportunidades nos 
setores do comércio e serviços. Os dois setores foram responsáveis por quase 96% 
das vagas abertas em 2014 no Rio Grande do Norte.  
 
NÚMEROS 
96% do saldo de empregos formais no Rio Grande do Norte foram gerados nos 
setores de Serviço e Comércio 

GM fecha acordo 

Brasília  (AE) - Trabalhadores da General Motors em São José dos Campos (SP) 
aprovaram ontem em assembleia, proposta de acordo para indenização dos 
funcionários demitidos no final de 2013, afirmou o presidente da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e diretor da 
montadora, Luiz Moan. 



 

Segundo ele, os trabalhadores concordaram com a proposta apresentada pelo 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Campinas, pela qual os funcionários 
demitidos receberão um pacote equivalente ao que foi concedido no Plano de 
Demissão Voluntária (PDV) que a GM ofereceu no ano passado. 
 
Moan disse que a reunião para assinatura do acordo final ocorrerá nesta quarta-feira 
em Campinas. Em junho do ano passado, a montadora lançou um plano de demissão 
voluntária. À época, a GM informou que dispensaria os funcionários que não 
aderissem ao PDV a partir de 1º de janeiro de 2014. 
 
Apesar das demissões, Moan acredita que o compromisso com o governo, de 
manutenção do nível de emprego em troca da redução da alíquota do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), está mantido. Segundo ele, o setor empregava 145 
mil pessoas em maio de 2012, quando o incentivo voltou a ser concedido pelo 
governo. Fechou 2013, com 153,5 mil postos de trabalho efetivos. “O acordo foi 
setorial”, justificou. 

Ministro está otimista com recuperação 

Brasília (AE) - Os dados da pesquisa do Caged vão na contramão das políticas de 
incentivo do governo federal, que concentrou cortes de impostos e linhas especiais 
de financiamento a juros subsidiados para o setor de manufatura. Os serviços, por 
outro lado, se beneficiam de maior número de consumidores e maior renda no País. 
“Se fizermos análise dos últimos três meses, vemos que há indicativo de 
aquecimento do emprego”, afirmou o ministro do Trabalho. Em dezembro, foram 
fechadas 449,4 mil vagas no País, um resultado 10,6% melhor do que em dezembro 
de 2012, quando foram demitidos 503 mil trabalhadores. “Os números são 
excelentes, o que faz com que a gente tenha a fé que teremos em 2014 um ano 
melhor ainda do que foi 2013”, disse. 
 
Para que a criação de vagas neste ano supere o ano anterior, o ministro aposta na 
força do setor de serviços, que, segundo ele, continua sendo o carro-chefe da 
geração de empregos. Ele ainda disse que a indústria cresceu e “tem tudo para 
crescer mais ainda neste ano”.  

Para Dias, o baixo crescimento do País não implica necessariamente em piora no 
mercado de trabalho. Dias argumentou que o País não registrou um crescimento 
elevado em 2013 e, ainda assim, houve geração de empregos. Além disso, ele citou 
investimentos como fator estimulante para a economia. 
 
Questionado sobre as mudanças que devem ocorrer no seguro-desemprego e no 
abono salarial, Dias afirmou que governo, patrões e empregados ainda discutirão o 
assunto e disse não haver um prazo para chegar-se a um acordo. “Não precisa de 
consenso. Se não tiver consenso, vai para decisão”, afirmou. 
 



 

Além de apontar um saldo positivo de 1,1 milhão de empregos formais, os dados do 
Caged  mostram crescimento de 2,59% da média salarial no momento da admissão, 
com relação a 2012. Foi registrada uma média de R$ 1.104,12 em 2013, quando em 
2012 a média alcançou R$ 1.076,23. O Caged aponta ainda que os últimos dez anos 
apresentaram um crescimento constante nos salários médios de admissão. De 2003, 
quando a média era R$ 772,58, até 2013, houve um aumento real de 42,91%. Ainda 
se observa, no entanto, uma diferença entre os salários de homens e mulheres. A 
média salarial, também de admissão, dos homens, ao final do ano passado, chegou a 
R$ 1.167,01.  
 

 



 

Ritmo do emprego formal cai no Brasil 

Brasília (AE) - A criação de empregos com carteira assinada desacelerou no ano 
passado e registrou o pior índice desde 2003. Apesar da queda em relação a 2012, 
atribuída à desaceleração da economia, o País acrescentou mais de um milhão de 
novos postos formais ao mercado de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, 
1,117 milhão de vagas foram criadas em 2013, o pior resultado do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) em dez anos. O governo avalia que o 
mercado de trabalho permanece aquecido e estima a criação de 1,4 milhão a 1,5 
milhão de novos postos neste ano. 
fábio rodrigues 
pozzebom/abr

Manoel Dias lembra que mercado de trabalho está criando vagas, apesar do 
encolhimento do PIB 
 
Para o ministro do Trabalho, Manoel Dias, o Brasil está criando “empregos (em 
quantidades) razoáveis” em comparação com os outros países. “Aí está o milagre 
brasileiro. O mundo todo está querendo saber como nós conseguimos, em paralelo a 
toda essa crise, gerar empregos”, afirmou. 
 
O resultado do ano passado só foi melhor que o verificado no ano de 2003, quando 
foram geradas 821,7 mil novas vagas. Na comparação com 2012, quando foram 
criadas 1,37 milhão de vagas, o resultado de 2013 teve queda de 18,6%. O 



 

dinamismo dos empregos deve ser usado pela presidente Dilma Rousseff como bom 
resultado das políticas de seu governo na campanha à reeleição neste ano. 

 “O mercado de trabalho continua abrindo vagas porque, apesar de ser num ritmo 
menor, a economia continua crescendo”, afirmou Flavio Serrano, economista-sênior 
do Espírito Santo Investment Bank (Besi Brasil). O ritmo menor de geração de 
empregos, segundo o especialista, resulta de uma acomodação marginal do mercado 
de trabalho com um menor crescimento da economia, mas continua forte o bastante 
para dar vigor ao consumo.  
 
O setor de serviços foi o que mais abriu vagas no ano passado, com saldo de 546,9 
mil postos, seguido por comércio, indústria e construção civil. A agricultura 
contabilizou aumento marginal, de 1,8 mil novos empregos. 
 
São Paulo foi o Estado que mais gerou empregos em 2013, com 267.812 vagas. 
Assim como o resultado no País, o saldo de empregos paulistas foi o menor dos 
últimos dez anos, superior apenas ao de 2003, quando 209.059 vagas foram abertas. 
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