
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO:     BLOG DO CARLOS COSTA        DATA: 24.01.14 
PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO PARTICIPOU DE FORMATURA DE ALUNOS 
DO PRONATEC NA ZONA NORTE DE NATAL 
 

 
Solenidade contou com a presença do prefeito Carlos Eduardo 
 
Através do Senac, Sistema formou 153 alunos em dez turmas de diversos cursos 
profissionalizantes. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou, na 
tarde da última terça-feira, 21.01, junto com prefeito Carlos Eduardo Alves, da 
solenidade de formatura dos primeiros alunos beneficiados pela parceria entre o 
Sistema Fecomércio, através do Senac, e a Prefeitura de Natal, 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 o 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 Alves. 
 
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. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO            DATA: 23.01.14  
 
Senac capacita funcionários que irão trabalhar na Arena das Dunas 
Durante cinco dias de workshops, 500 pessoas receberam orientações sobre 
atendimento, agilidade e qualidade. 
O curso de treinamento específico, desenvolvido pelo Senac,  visa qualificar os 
trabalhadores que irão atender o público nos bares e lanchonetes da Arena das 
Dunas. Durante cinco dias de workshops, 500 pessoas receberam orientações sobre 
atendimento, agilidade e qualidade. 
 
 Os alunos foram selecionados pela empresa vencedora da licitação para operar no 
setor de alimentos e bebidas do estádio. O servidor público, Ronaldo Miranda, foi 
um dos selecionados para o curso.  Ele conta que se inscreveu para trabalhar 
durante os jogos porque, segundo ele, “é uma oportunidade de troca cultural muito 
grande”, e destacou que a qualificação do Senac será importante para atrair mais 
turistas para a cidade: “com um bom atendimento a chance do turista voltar para a 
capital é muito grande, e o turismo melhora o comércio e o setor econômico da 
cidade”. 
 
  
Entre os assuntos abordados durante o curso estão: saber ouvir o cliente e atender  
as suas necessidades; qualificar-se para ter um melhor desemprenho em seu 
ambiente de trabalho; conhecer os aspectos adequados para lidar com o cliente; 
aplicar técnicas provenientes ao bom atendimento ao cliente e aplicar técnicas com 
agilidade e eficiência. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PONTO DE PAUTA            DATA: 23.01.14  
 
Arena das Dunas gerou movimentação econômica no RN  
 
 
INAUGURAÇÃO 
 
A construção da Arena das Dunas, que será palco de quatro jogos da Copa do 
Mundo, mobilizou o segmento de prestação de serviços em Natal, que investe em 
qualificação e em infraestrutura para receber os turistas que virão ao Brasil. 
 
Donos de bares, restaurantes e hotéis conversaram com o Blog do Planalto e 
afirmam estar preparados para recepcionar o público que passará por Natal para 
acompanhar o mundial de futebol. 
 
À frente de uma empresa familiar que conta com três hotéis na capital potiguar, 
George Gosson, que também é coordenador da Câmara Temática de Turismo da 
Fecomercio no Rio Grande do Norte, avalia que a Copa do Mundo inaugura um novo 
ciclo de investimentos tanto no entorno da Arena das Dunas quanto no próprio 
mercado de serviços em Natal. 
 
“A partir de agora, a Arena das Dunas vai ser o grande palco dos grandes eventos em 
Natal, e não apenas eventos esportivos, mas culturais, shows e eventos corporativos. 
Isso abre uma nova oportunidade para o chamado turismo de eventos”, afirma. 
 
Para Max Fernandes, dono de restaurante e presidente da regional potiguar da 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), os investimentos em 
qualificação são o principal legado da Copa do Mundo. 
 
“Tivemos investimentos, recursos, parcerias importantes para que isso crescesse. A 
Copa do Mundo vai aumentar a visibilidade, mas Natal já recebe um número muito 
grande de turistas todos os anos. O que queremos é que o turista da Copa volte e 
traga sua família. Teremos aqui importantes partidas, os visitantes são de países com 
alto poder aquisitivo. Isso nos motiva a acreditar que será uma grande oportunidade 
para a cidade”, garante. 
 
A Copa do Mundo traz investimentos e turistas para as cidades-sede e os 
trabalhadores que atuam na área de prestação de serviços tratam o mundial como 
uma oportunidade de crescimento profissional. É o caso de Germene Alberto Sena 
de Miranda, 46 anos, o Beto, que trabalha há nove anos como animador de um 
resort em Natal. 
 
Beto percebeu que precisava investir em qualificação e aprofundar os 
conhecimentos se quisesse continuar no segmento do turismo. Estudando 



 

gastronomia na universidade, Beto também se dedica ao curso de inglês, oferecido 
pelo Senac por meio do Pronatec Copa. 
 
“Já estou fazendo o segundo curso de inglês. Fiz o básico e agora estou fazendo o 
mais avançado. O mercado exige que a gente tenha qualificação. Quem não 
aprender um outro idioma, como o inglês ou o espanhol, fica pra trás”, afirma Beto. 
 
FONTE Blog do Planalto 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 24.01.14  EDITORIA: NATAL 

 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: NOVO JORNAL             DATA: 24.01.14  EDITORIA: ECONOMIA 

 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE            DATA: 23.01.14  EDITORIA: SOCIAIS 

 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 23.01.14  EDITORIA: ESPORTES 
 
 
Circuito Verão chega a Pirangi no próximo final de semana  
 
As areias vão ferver em Pirangi neste final de semana.Depois de passar por Caicó 
(Ilha de Sant’Ana), Redinha (Extremoz) e Tibau (Mossoró), o Circuito Verão encerra a 
edição 2014 nas areias da praia de Pirangi (Parnamirim). O projeto do Sistema 
Fecomércio, realizado através do Sesc, acontece no sábado (25) e domingo (26), a 
partir das 9h com os torneios esportivos de futevôlei (sábado) e vôlei de areia 
(domingo), atividades recreativas com gincanas, brinquedos infláveis, distribuição 
gratuita de picolés e pipocas. 
 
O evento também abre espaço para cuidar da saúde, com orientações nutricionais e 
degustação de sucos refrescantes, informações sobre a prevenção do câncer de pele, 
verificação de pressão e teste de glicemia. A cultura também está bem representada 
em uma programação diversificada para agradar a todos os públicos. Teremos 
contação de histórias com o grupo “Estação de Contos”, shows musicais com 
Alvamar Medeiros, Samba da Hora, show com o mágico Rian. 
 
Dois destaques dessa programação acontece no sábado (25), a partir das 17h, com a 
prévia carnavalesca da Banda Independente da Ribeira e o desfile do bloco dos 
Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens.  Depois da agitação, o público será 
presenteado com o espetáculo cênico-musical “Vinicius – uma canção pelo ar”, uma 
homenagem ao centenário de Vinicius de Moraes. Quatro cantores e dois atores 
sobem ao palco para interpretar os grandes sucessos do “poetinha”, em uma hora e 
dez de puro encantamento. 
 
As atrações continuam no domingo (26), a partir das 10h e seguem até as 15h. Um 
dos destaques será o primeiro Desafio Vulkano Fight de Submission, com quatro 
lutas casadas de grandes nomes da luta do RN, como Jorge Rodrigues (Kimura Nova 
União), Osaua (Attitude), Macaíba ( Attitude), Faísca ( Kimura Nova União) Alexandre 
Vaca (Team Link-EUA), Cássio Jacaré (Jacaré Team), Dinarte ( Kimura N. União ), 
Andrezão Batista (Gracie Barra) e uma aguardada revanche na superluta de jiu-jitsu 
entre os ases da arte suave Bruno Ramos(Gracie Barra) e Pablo Aragão(Checkmat). 
 
Após as lutas, os professores ministrarão oficinas para o público ensinando os golpes 
desta modalidade esportiva. Confira toda a programação completa do Circuito Verão 
em Pirangi no www.sescrn.com.br. 
Atualizado em 23 de janeiro às 14:46 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: GLOBO ESPORTE.COM           DATA: 23.01.14   
 
Desafio de submission e jiu-jitsu movimenta litoral Sul do RN  
 
Desafio de submission e jiu-jitsu movimenta litoral Sul do RN Praia de Pirangi recebe 
Desafio Vulkano Fight de Submission neste domingo, com início às 9h. Serão quatro 
combates de submission, e uma superluta de jiu-jitsu 
 
A Arena Sesc, montada na Praia de Pirangi, no litoral Sul do Rio Grande do Norte, 
recebe neste domingo o Desafio Vulkano Fight de Submission. O evento integra a 
programação do Circuito Verão do Sesc e tem início às 9h. 
 
Serão quatro lutas de submission envolvendo grandes nomes do cenário local, além 
da aguardada revanche de jiu-jitsu entre Bruno Ramos (Gracie Barra) e Pablo Aragão 
(Checkmat). 
 
- Aproveitaremos a oportunidade e iniciaremos uma campanha contra a violência 
infantil, que vai levar ações e palestras às escolas públicas e privadas da região - 
disse Marcos Arnaud, um dos organizadores do evento. 
 
Confira as lutas: 
 
Macaíba (Attitude) x Faísca (Kimura/Nova União) Jorge Rodrigues (Kimura/Nova 
União) x Osaua (Attitude) Dinarte (Kimura/Nova União) x Andrezão (Gracie 
Barra/Parnamirim) Alexandre Vaca (Team Link/EUA) x Cássio Jacaré (Jacaré 
Team/PE) Bruno Ramos (Gracie Barra/Parnamirim) x Pablo (Checkmat) 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SOU MAIS RN            DATA: 23.01.14   
 
 
Pirangi recebe evento de luta   
 
Os atletas potiguares já podem ir se preparando para um ano de muita atividade 
para os lutadores de artes marciais. Faltando apenas dois meses para a primeira 
etapa do Nordeste Open de Jiu-Jitsu, competição organizada pela HC Sports que já 
se consolidou como a melhor e maior do Nordeste na categoria, uma série de 
eventos e ações começam a ser organizadas para preparar os atletas.  
 
Neste domingo (26), a VulkanoFight e a HC Sports realizam o Desafio VulkanoFight 
de Submission, na Arena SESC da Praia de Pirangi. O evento parceiro do Circuito 
Verão e promovido pelo Sistema Fecomércio RN contará com quatro super lutas 
casadas de submission envolvendo grandes nomes da luta do RN, além de uma 
aguardada revanche na superluta de jiu-jitsu entre os ases da arte suave Bruno 
Ramos (Gracie Barra) e Pablo Aragão (Checkmat). 
 
O evento promete ser um aquecimento para os lutadores que já estão se 
preparando e aguardando o início das inscrições para o Nordeste Open de Jiu-Jitsu, 
que começará nos próximos dias. ‘Aproveitaremos ainda a oportunidade e 
iniciaremos uma campanha contra a violência infantil, que vai levar ações e palestras 
as escolas públicas e privadas da região”, disse Marcos Arnaud, um dos 
organizadores do Desafio. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: VERSATIL NEWS            DATA: 23.01.14   
 
Desafio VulkanoFight de Submission 
 
 Escrito por Toinho Silveira  
 
 Qui, 23 de Janeiro de 2014 09:38  
 

  
 
Os potiguares estão cada vez mais envolvidos com as lutas. Neste domingo (26), a 
VulkanoFight e a HC Sports realizam o Desafio VulkanoFight de Submission, na Arena 
SESC da Praia de Pirangi.O evento parceiro do Circuito Verão e promovido pelo 
Sistema Fecomércio RN contará com quatro super lutas casadas de submission 
envolvendo grandes nomes da luta do RN, além de uma aguardada revanche na 
superluta de jiu-jitsu entre os ases da arte suave Bruno Ramos (Gracie Barra) e Pablo 
Aragão (Checkmat).  
 



 

 Adicionar comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SUÉBSTER NERI            DATA: 23.01.14   
 
Circuito Verão 2014 se encerra neste fim de semana, em Pirangi   - 
 
As areias vão ferver em Pirangi neste final de semana.Depois de passar por Caicó 
(Ilha de Sant’Ana), Redinha (Extremoz) e Tibau (Mossoró), o Circuito Verão encerra a 
edição 2014 nas areias da praia de Pirangi (Parnamirim). O projeto do Sistema 
Fecomércio, realizado através do Sesc, acontece no sábado (25) e domingo (26), a 
partir das 9h com os torneios esportivos de futevôlei (sábado) e vôlei de areia 
(domingo), atividades recreativas com gincanas, brinquedos infláveis, distribuição 
gratuita de picolés e pipocas. 
 
O evento também abre espaço para cuidar da saúde, com orientações nutricionais e 
degustação de sucos refrescantes, informações sobre a prevenção do câncer de pele, 
verificação de pressão e teste de glicemia. 
 
A cultura também está bem representada em uma programação diversificada para 
agradar a todos os públicos. Teremos contação de histórias com o grupo “Estação de 
Contos”, shows musicais com Alvamar Medeiros, Samba da Hora, show com o 
mágico Rian. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 23.01.14  EDITORIA: CULTURA 
 
Circuito Verão 2014 se encerra neste fim de semana, em Pirangi – Portal No Ar 
 
As areias vão ferver em Pirangi neste final de semana. Depois de passar por Caicó 
(Ilha de Sant’Ana), Redinha (Extremoz) e Tibau (Mossoró), o Circuito Verão encerra a 
edição 2014 nas areias da praia de Pirangi (Parnamirim). O projeto do Sistema 
Fecomércio, realizado através do Sesc, acontece no sábado (25) e domingo (26), a 
partir das 9h com os torneios esportivos de futevôlei (sábado) e vôlei de areia 
(domingo), atividades recreativas com gincanas, brinquedos infláveis, distribuição 
gratuita de picolés e pipocas. 
 
O evento também abre espaço para cuidar da saúde, com orientações nutricionais e 
degustação de sucos refrescantes, informações sobre a prevenção do câncer de pele, 
verificação de pressão e teste de glicemia. 
 
A cultura também está bem representada em uma programação diversificada para 
agradar a todos os públicos. Teremos contação de histórias com o grupo “Estação de 
Contos”, shows musicais com Alvamar Medeiros, Samba da Hora, show com o 
mágico Rian. Dois destaques dessa programação acontece no sábado (25), a partir 
das 17h, com a prévia carnavalesca da Banda Independente da Ribeira e o desfile do 
bloco dos Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens. 
 
Depois da agitação, o público será presenteado com o espetáculo cênico-musical 
“Vinicius – uma canção pelo ar”, uma homenagem ao centenário de Vinicius de 
Moraes. Quatro cantores e dois atores sobem ao palco para interpretar os grandes 
sucessos do “poetinha”, em uma hora e dez de puro encantamento. 
 
As atrações continuam no domingo (26), a partir das 10h e seguem até as 15h. Um 
dos destaques será o primeiro Desafio Vulkano Fight de Submission, com quatro 
lutas casadas de grandes nomes da luta do RN, como Jorge Rodrigues (Kimura Nova 
União), Osaua (Attitude), Macaíba ( Attitude), Faísca ( Kimura Nova União) Alexandre 
Vaca (Team Link-EUA), Cássio Jacaré (Jacaré Team), Dinarte ( Kimura N. União ), 
Andrezão Batista (Gracie Barra) e uma aguardada revanche na superluta de jiu-jitsu 
entre os ases da arte suave Bruno Ramos(Gracie Barra) e Pablo 
Aragão(Checkmat).  Após as lutas, os professores ministrarão oficinas para o público 
ensinando os golpes desta modalidade esportiva. Confira toda a programação 
completa do Circuito Verão em Pirangi no www.sescrn.com.br 
 
Vinicius de Moraes à beira-mar 
 
Em 2013, o espetáculo “Vinicius – uma canção pelo ar…”, do 3º Parcerias Sinfônicas 
Sesc, foi apresentado em quatro cidades potiguares e visto por mais de 25 mil 
pessoas. A homenagem a Vinicius de Moraes no ano do seu centenário conta com a 



 

Orquestra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e os artistas 
Alzeny Nelo, Erick Von Soshten, Hilkelia Carlem, Lysia Condé, Quitéria Kelly e Rogério 
Ferraz, com roteiro de Danilo Guanais e direção de João Marcelino. 
 
Serviço: 
 
O quê? Encerramento Circuito Verão 2014 – Pirangi (Parnamirim) 
 
Quando? 25 e 26/01, a partir das 9h 
 
Onde? Praia de Pirangi (prainha) 
 
ENTRADA GRATUITA 
 
Mais: www.sescrn.com.br 
 
Atualizado em 23 de janeiro às 10:13 
 
 
Classificação: Positiva 
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