
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: POTIGUAR NOTICIAS            DATA: 17.02.14  
 
 Marcelo Queiroz inaugura Carreta-Escola de Informática e Gestão do Senac  
 Unidade móvel deverá capacitar 125 pessoas no município de Jucurutu, em quatro 
meses de trabalho  
 
 O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participa 
na próxima segunda-feira, 17.02, da inauguração da Carreta-Escola de Informática e 
Gestão do Senac, em Jucurutu. A expectativa é de que a unidade móvel capacite 125 
pessoas, durante os quatros meses que permanecerá na cidade. A prefeitura de 
Jucurutu é parceira neste projeto. 
 
 Serão oferecidos os cursos de Operador de Computador, Excel Avançado, 
Almoxarife e Operador de Caixa, todos gratuitos. As aulas terão início já no dia 18.02 
com opções de turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. 
 
 Marcelo Queiroz explica a importância das unidades móveis percorrem o interior do 
estado: “O nosso intuito com essas carretas-escolas é disseminar a capacitação 
profissional em lugares onde não temos unidades fixas de Sesc e Senac. Por isso, 
disponibilizaremos estes cursos para a população jucurutuense. Esperamos que eles 
aproveitem esta oportunidade única”. 
 
   
 
 Senac móvel 
 
 O objetivo principal do programa Senac Móvel é democratizar ao máximo o acesso à 
educação para o trabalho. As carretas-escolas cruzam os municípios potiguares, 
levando infraestrutura pedagógica de última geração aos municípios onde a 
instituição não possui estrutura física. As unidades móveis são estruturadas com 
equipamentos de última geração e todos os cursos são gratuitos, subsidiados com 
recursos dos empresários do comércio, serviços e turismo. 
 
 No Rio Grande do Norte, o Senac possui três unidades móveis em três áreas: Moda 
e Beleza, Turismo e Hospitalidade e Informática e Gestão. 
 
   
 
 Autor: | Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio 
RN 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA            DATA: 17.02.14 
 
MARCELO QUEIROZ INAUGURA CARRETA-ESCOLA DE INFORMÁTICA E GESTÃO DO 
SENAC EM JUCURUTU 
 
 

 
O presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participa nesta segunda-feira, 
17.02, da inauguração da Carreta-Escola de Informática e Gestão do Senac, em 
Jucurutu. A expectativa é de que a unidade móvel capacite 125 pessoas, durante 
os quatros meses que permanecerá na cidade. A prefeitura de Jucurutu é parceira 
neste projeto. 
 
 Serão oferecidos os cursos de Operador de 
Computador, Excel Avançado, Almoxarife e Operador de Caixa, todos gratuitos. As 
aulas terão início já no dia 18.02 com opções de turmas nos turnos da manhã, 
tarde e noite. 
 
Marcelo Queiroz explica a 
importância das unidades móveis percorrem o interior do estado: “O nosso 
intuito com essas carretas-escolas é disseminar a capacitação profissional em 



 

lugares onde não temos unidades fixas de Sesc e Senac. Por isso, 
disponibilizaremos estes cursos para a população jucurutuense. Esperamos que 
eles aproveitem esta oportunidade única”. 
 
O objetivo principal do 
programa Senac Móvel é democratizar ao máximo o acesso à educação para o 
trabalho. As carretas-escolas cruzam os municípios potiguares, levando 
infraestrutura pedagógica de última geração aos municípios onde a instituição 
não possui estrutura física. As unidades móveis são estruturadas com 
equipamentos de última geração e todos os cursos são gratuitos, subsidiados com 
recursos dos empresários do comércio, serviços e turismo. 
 
No Rio Grande do Norte, o 
Senac possui três unidades móveis em três áreas: Moda e Beleza, Turismo e 
Hospitalidade e Informática e Gestão. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG EDILSON SILVA           DATA: 17.02.14 
Fecomércio instalará Carreta-Escola de Informática em Jucurutu | Blog Edilson 
Silva 

 
 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participa 
nesta segunda-feira, 17, da inauguração da Carreta-Escola de Informática e Gestão 
do Senac, em Jucurutu. A expectativa é de que a unidade móvel capacite 125 
pessoas, durante os quatros meses que permanecerá na cidade. A prefeitura de 
Jucurutu é parceira neste projeto. 
 
 
Serão oferecidos os cursos de Operador de Computador, Excel Avançado, Almoxarife 
e Operador de Caixa, todos gratuitos. As aulas terão início já no dia 18.02 com 
opções de turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. Marcelo Queiroz explica a 
importância das unidades móveis percorrem o interior do estado: 
 
 
“O nosso intuito com essas carretas-escolas é disseminar a capacitação profissional 
em lugares onde não temos unidades fixas de Sesc e Senac. Por isso, 
disponibilizaremos estes cursos para a população jucurutuense. Esperamos que eles 
aproveitem esta oportunidade única”. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM            DATA: 17.02.14 
 
5º Fórum de Turismo no RN vai debater e analisar o desenvolvimento deste 
segmento - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 
Canindé Soares  

 
 Durante dois dias pela manhã e a tarde, especialistas em turismo falam sobre 
negócios e paralelamente será realizada uma feira de destinos e produtos turísitcos 
do RN.  
 
Nesta quarta e quinta-feira o foco no Rio 
Grande do Norte será a realização do 5º FÓRUM DE TURISMO DO RIO GRANDE DO 
NORTE,, com abertura marcada para às 
9h, no Centro de Convenções. Durante dois dias pela manhã e a tarde, especialistas 
em turismo falam sobre negócios e 
paralelamente será realizada uma feira de DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS DO 
RN. 
 
Após a solenidade de abertura teremos o primeiro painel com o presidente do 
consórcio Inframerica,  Alysson Paolinelli que vai falar sobre o “AEROPORTO ALUÍZIO 
ALVES: 
IMPACTOS NA ECONOMIA DO RN”  secundado 
por uma mesa formada pelo prefeito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado; 



 

presidente da Fecomercio, Marelo Queiroz; superintendente do Sebrae/RN, José 
Ferreira de Melo Neto e o superintendente estadual do Banco do Nordeste, 
Francisco Cavalcanti. 
 
Ainda pela manhã, às 11h será aberta a 
2º MOSTRA DE DESTINOS E PRODUTOS DO TURISMO POTIGUAR.  A Prefeitura do 
Natal, através da secretaria 
de Turismo, participará com seu stand, com a distribuição de material 
promocional  para a Copa do Mundo 2014 e 
um vídeo especial sobre o que a cidade tem 
para receber turistas e torcedores nas seleções que virão disputar as partidas 
em Natal. 
 
Na parte da tarde o fórum prossegue a 
partir das 14h, com o painel onde será abordado o tema: “A FORÇA DO DESTINO 
NATAL NO MERCADO NACIONAL”, 
com painel dirigido pelo presidente da Flytour Viagens, Claiton Armelin e 
participação na mesa do presidente da  
ABIH/RN, Habib Chalita; presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e 
Restaurantes do RN, Paulo Cesar Gallindo; diretora da Potiguar Turismo, Decca 
Bolonha e o diretor da Luck Natal, George Costa. 
 
Às 15h30, palestra sobre o tema: “A CONTRIBUIÇÃO DOS EVENTOS PARA O 
TURISMO DA SERRA GAÚCHA” pela diretora  
do Festival de Turismo de Gramado e da Chocofest, Marta  Rossi. 
 
Às 16h30, painel “NATAL É HECAMPEÃ EM 
SÃO PAULO”, com palestra do  presidente 
da Associação dos Agentes de Viagens de São Paulo, Marcelo Matera – Aviesp, com 
uma mesa para debates formada pelo secretário de Turismo de Natal, Fernando 
Bezerril; presidente da ABAV nacional,Antonio Azevedo; presidente do Conselho 
Curador do Natal Convention, Emanuelle Barreto e o diretor do Ocean Palace 
Resort, Ruy Gaspar. 
 
PROGRAMAÇÃO DA QUINTA-FEIRA (DIA 
19) 
 
Às 8h30, palestra “SENAC ABRINDO AS PORTAS NO 
TURISMO POTIGUAR”, com palestra do professor Temilson Costa. 
 
Às 9h, painel “ACADEMIA, TURISMO E SOCIEDADE”, com a 
participação de professores da UFRN (Wilker Nóbrega e Marcelo Taveira) UERN 
(Alberto  Signoretti), UnP (Jurema 
Dantas) e Claudia Ribeiro (IFRN). 



 

 
Às 9h; ENCONTRO DE AGENTES DE VIAGENS DO RN”,  exclusivo para profissionais do 
setor  com palestra de abertura pelo presidente 
nacional da ABAV,  Antonio Azevedo. 
 
Às 14h, painel com o tema “TURISMO 
CRIATIVO EM CENÁRIO COMPETITIVO”,  com 
palestra pelo diretor da Rede Bandeirantes, Caio Luis de Carvalho, tendo como 
debatedores: presidente da 
ABIH/Nacional, Enrico Fermi; presidente da Emproturn, Sandro Pacheco;  presidente 
da Coohotur, Flavio Alexandre e o 
diretor do hotel Vila do Mar, Mario Barreto. 
 
Às 16h30 encerrando com o debate “TENDÊNCIAS 
DA MALHA AÉREA PARA NATAL”, tendo como 
moderador, o coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomercio, 
George 
Gosson e participam da mesa: diretor da TAM, Josué Mateus; diretor da GOL, 
Eduardo Bernardes; diretor da AVIANCA,  
Tarcísio Gargioni; gerente regional da Nordeste AZUL,  José Frota e o diretor da TAP 
no Brasil, 
Mário Carvalho.  A promoção é da Argus Eventos de Turismo. Inscrições para 
empresários e estudantes é só 
acessar o site goo.gl/DpBw2A, preencha o 
formulário, envie para o endereço indicado e siga as instruções. 
 
Foto: Canindé Soares 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: no minuto.com            DATA: 17.02.14 
 
Fórum de Turismo do RN começa na terça - Notícias - Turismo - Nominuto.com 
 
http://nominuto.com/noticias/turismo/forum-de-turismo-do-rn-comeca-na-
terca/106931/ 
 
Clippada em: 17/02/2014 
 
Agência Brasil  
 
 Fórum reunirá representantes de todas as companhias aéreas (Gol, Tam, Avianca e 
Azul)  
 
A malha aérea de Natal será um dos temas abordados no  
5º Fórum de Turismo do RN, nos próximos dias 19 e 20 de fevereiro, no  
Centro de Convenções.  
 
Neste ano de intensa demanda, por causa da Copa do 
 Mundo, o encontro dos representantes de todas as companhias aéreas  
(Gol, Tam, Avianca e Azul) é um dos mais aguardados pelo público, já que 
 eles falarão sobre o potencial e as soluções do transporte aéreo no RN. 
 
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 expectativa do evento é de reunir  
cerca de mil pessoas em cada dia. 
 
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 
 
 

http://nominuto.com/noticias/turismo/forum-de-turismo-do-rn-comeca-na-terca/106931/
http://nominuto.com/noticias/turismo/forum-de-turismo-do-rn-comeca-na-terca/106931/


 

VEÍCULO: ROBSON CARVALHO            DATA: 17.02.14 
 
A malha aérea de Natal será um dos temas abordados no 5º Fórum de Turismo do 
RN, nos próximos dias 19 e 20 de fevereiro, no Centro de Convenções.  
 
 Neste ano de intensa demanda, por causa da Copa do Mundo, o encontro dos 
representantes de todas as companhias aéreas (Gol, Tam, Avianca e Azul) é um dos 
mais aguardados pelo público, já que eles falarão sobre o potencial e as soluções do 
transporte aéreo no RN. 
 
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 expectativa do evento é de 
reunir cerca de mil pessoas em cada dia. 
 
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: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 18.02.14             EDITORIA: NEGÓCIOS E 
FINANÇAS 
DOAÇÃO O grupo Carrefour doou, através do projeto “Parceria que Alimenta”, mais 
de 22 toneladas de alimentos ao longo de 2013 para colaborar com os programas de 
combate a fome no Rio Grande do Norte. Os produtos foram encaminhados aos 
bancos de alimentos cadastrados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e ao Programa Mesa Brasil, do Sesc. 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DE NOTICIAS            DATA: 17.02.14 
 
Tribuna de Notícias: Inscrições para cursos gratuitos do Sesc terminam nesta sexta-
feira 

 
 
 
Segue até amanhã (14/02), as inscrições para os cursos gratuitos de março 
oferecidos pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, 
uma realização do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 
vagas para as cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. 
As inscrições podem ser feitas até a sexta-feira, 14/02, no local onde acontecerão as 
aulas. O edital com informações detalhadas está disponível no site do Sesc RN, 
o www.sescrn.com.br. 
 
Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas 
em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 
exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. São 
oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda extra 



 

que faz diferença no orçamento doméstico. Em 2014, o PCG capacitará 2.673 
pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que leva em consideração as 
informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os aprovados será divulgada 
no site do Sesc dia 24/02,e as aulas têm início a partir do dia10/03. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes documentos 
originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de 
residência e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 
deficiência física ou mental. Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda 
familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja 
menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de março do PCGQuando? De 03 a 
14/02Onde? Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta)Sesc Mossoró (Rua Dr. 
João Marcelino, S/N, Nova Betânia)Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa 
Passagem, Caicó/RN)Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião)Sesc 
São Paulo do Potengi (Avenida Ouro Branco, nº. 297, Novo Juremal)INSCRIÇÕES 
GRATUITASMais: www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: RN POLITICA EM DIA              DATA: 17.02.14 

ESCAVADEIRAS ABANDONADAS EM PONTA NEGRA.  

RN Política em dia clippada em 17/02/2014  

 

Máquinas que operavam na escavação da obra derramaram óleo e servem como 
"motel" e local para uso de drogas. 

Há três meses duas retroescavadeiras, que operavam na obra de recuperação de 

Ponta Negra, estão quebradas. As máquinas, localizadas próximas área do Sesc, 
apresentam sinais de derramamento de óleo na areia e, segundo comerciantes, 

serve hoje como local para pratica de sexo e uso de drogas. 

“Elas estão aí quebradas há um bocado de tempo só comendo o dinheiro da gente“, 

diz um comerciante que não quis se identificar. Segundo ele, de vez em quando 
aparece um funcionário para ligar ás máquinas, porém não foram consertadas nem 

há indícios que serão removidas do local. 

A duas escavadeiras estão paradas no exato ponto onde foi interrompida a 
colocação das pedras enrocadas transportadas para a orla para deter o avanço do 

mar. Apresentam sinais visíveis de oxidação devido a proximidade do mar. 

Transcorridos quase sete meses desde que o estado de calamidade pública foi 

decretada na orla, a praia de Ponta Negra se transformou num imenso canteiro de 
obras. O calçadão da orla está sendo reconstruído em vários trechos que ainda 

apresenta buracos. 

A empresa Ramalho, construtora responsável pela obra, está erguendo 29 quiosques 
ao e bancos ao longo de 3,9 km do calçadão. “ Vamos cumprir o prazo de entrega em 

maio”, garantiu o mestre Carneiro que trabalhava na tarde hoje com uma equipe da 
construtora. 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/75903266
http://rnpoliticaemdia2012.blogspot.com.br/


 

Entretanto muitos comerciantes estão insatisfeitos com o velocidade da 
recuperação. “Essa obra não termina nunca. Eles nem terminaram de colocar todas 

as pedras na praia”, diz Claudiano Souza apontando para a área da Via Costeira. 

Mas ele alerta para o problema das escadas de acesso, que já causaram acidentes. 

“Essa semana duas pessoas se cortaram ao tentar subir as escadas”, disse ele. Foram 
os próprios comerciantes que construíram os acessos. “A prefeitura não fez 

nenhuma escada aqui”, reclama. 

A ambulante Maria José, que vende produtos no calçadão reclama, entre poeira e 
tijolos da lentidão da obra: “ Faz tempo que isso tá parado . Tem buraco de tudo que 

é lado. O prior para mim é que os turistas não estão caminhando por aqui e eu não 
estou vendendo quase nada”. 

Foto: Wellington Rocha 

  



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 17.02.14 

Escavadeiras abandonadas em Ponta Negra – Portal No Ar  

 

 
Duas escadeiras estão paradas há três meses na orla ( Foto: Wellington Rocha) 

Há três meses duas retroescavadeiras,  que operavam na obra de recuperação de 
Ponta Negra, estão quebradas.  As máquinas, localizadas próximas área do Sesc, 

apresentam sinais de derramamento de óleo na areia e, segundo comerciantes, 
serve hoje como local para pratica de sexo e uso de drogas. 

“Elas estão aí quebradas há um bocado de tempo só comendo o dinheiro da gente“, 

diz um comerciante que não quis se identificar. Segundo ele, de  vez em quando 
aparece um funcionário para ligar ás máquinas, porém não foram consertadas nem 

há indícios que serão  removidas do local. 

A duas escavadeiras estão paradas no exato ponto onde foi interrompida a 

colocação das pedras enrocadas transportadas para a orla para deter o avanço do 
mar. Apresentam sinais visíveis de oxidação devido a proximidade do mar. 

Transcorridos quase sete meses desde que o estado de calamidade pública foi 

decretada na orla, a praia de Ponta Negra se transformou num imenso canteiro de 
obras.  O calçadão da orla está sendo reconstruído em vários trechos que ainda 

apresenta buracos. 

A  empresa  Ramalho, construtora responsável pela obra, está erguendo 29 

quiosques ao e  bancos ao longo de 3,9 km do calçadão.  “ Vamos cumprir o prazo de 
entrega  em maio”,  garantiu o mestre Carneiro que trabalhava na tarde hoje com 

uma equipe da construtora. 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/75903192


 

Entretanto muitos comerciantes estão insatisfeitos  com o velocidade da 
recuperação. “Essa obra não termina nunca. Eles nem terminaram de colocar todas 

as pedras na praia”, diz Claudiano Souza apontando para a área da Via Costeira. 

Mas ele alerta para o problema das escadas de acesso, que já causaram acidentes. 

“Essa semana duas pessoas se cortaram ao tentar subir as escadas”, disse 
ele.  Foram os próprios comerciantes que construíram os acessos. “A prefeitura não 

fez nenhuma escada aqui”, reclama. 

A ambulante Maria José, que vende produtos no calçadão reclama, entre poeira e 
tijolos da lentidão da obra:  “ Faz tempo que isso tá parado .  Tem buraco de tudo 

que é lado. O prior para mim é que os turistas não estão caminhando por aqui e eu 
não estou vendendo quase nada” 

Atualizado em 17 de fevereiro às 18:44 

 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG              DATA: 17.02.14 

Inscrições para 1277 bolsas de estudos em 34 cursos no SENAC-RN seguem até dia 
20 | Blog do BG 

O Programa Senac de Gratuidade abriu desde quinta-feira (13), inscrições para 1277 

bolsas de estudos. Ao todo serão disponibilizados 34 cursos com início no mês de 
março março, em unidades do Senac em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, 

Caicó, Assú. 

Entre as formações disponíveis, estão Técnico em Segurança do Trabalho, Manicure 

e Pedicure, Editor de Projeto Visual Gráfico, Operador de Caixa e Administrador de 
Redes. 

Confira as informações completas: 

Inscrições: A partir de 0h (horário local), nesta quinta-feira (13/02), no site do PSG. 
Candidaturas poderão ser realizadas até 20/02. Clique aqui e inscreva-se! 

Importante: 

1) O acesso ao Sistema de Inscrição deve ser realizado com o navegador Internet 
Explorer e o bloqueador de pop-ups deverá estar liberado para os sites 

*.rn.senac.br. 2) Inscrições estarão disponíveis apenas após 0h. 

Pré-requisitos: Os candidatos, obrigatoriamente, devem possuir renda familiar 
mensal por pessoa de até dois salários mínimos federais e atender às exigências do 

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. 

A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem de inscrições efetuadas no 

site do PSG. Os candidatos com as melhores classificações serão convocados, por 
meio da publicação de listas no site do Programa, 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. 

Classificação: Positiva 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/75900650
http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/75900650
http://psg.rn.senac.br/
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Cursos do SENAC terão início nesta segunda, 17 de Fevereiro | Blog Edilson Silva  

Edilson Silva clippada em 17/02/2014  

.  

O SENAC em parceria com as Secretaria de Educação e Assistência Social comunica a 

todos os inscritos nos cursos de OPERADOR DE COMPUTADOR, OPERADOR DE CAIXA 
e ALMOXARIFE que hoje dia 17 de fevereiro às 19 horas em frente ao colégio JOEL 

LOPES GALVÃO acontecerá a aula inaugural dos cursos citados. 

 

O comunicado está sendo feito por Vivânia Araújo da Silva, coordenadora dos 

programas sociais. 

. Classificação: Positiva 

 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/75898421
http://www.edilsonsilva.com/
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Leitura da mensagem é marcada por protestos 

Publicação: 18 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
A governadora Rosalba Ciarlini apresentou, ontem, a última mensagem anual à 
Assembleia Legislativa da atual gestão. A solenidade foi marcada por protestos de 
sindicatos do funcionalismo. Com palavras de ordem, cartazes e apitos, os 
manifestantes obrigaram a governadora a interromper, por alguns momentos, a 
leitura.  
Júnior 
Santos

Governadora Rosalba Ciarlini lê a mensagem anual à Assembleia Legislativa e 
destaca projetos em execução 
 
O clima tenso na Assembleia começou logo com a chegada dos manifestantes. 
Rosalba Ciarlini, para evitar os protestos, preferiu a entrada lateral, mas, ao chegar 
no plenário da Assembleia se deparou com gritos e cartazes. Durante o 
pronunciamento, com duração de uma hora e 20 minutos, a chefe do Executivo era 
interrompida nos momentos em que ela enaltecia ações feitas pela sua gestão. 
 
A mensagem anual da governadora não trouxe surpresas. Ela iniciou o discurso 
falando sobre as dificuldades encontradas ainda quando foi empossada no cargo, 
lembrou a dívida de R$ 800 milhões encontrada no Executivo. A chefe do Executivo 



 

interrompeu o discurso para exibir um vídeo publicitário no qual mostrou as obras 
realizadas, incluindo na lista o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante e a Arena das 
Dunas, além de outras obras financiadas pelo Governo Federal. 
 
A governadora destacou a realização da Copa em Natal. “Acreditei na Copa, como 
acredito no povo potiguar, porque vi as oportunidades que esse evento traria para 
nosso Estado e, especialmente, para Natal. De fato, vislumbrei que a Copa era mais 
do que um estádio de futebol”, destacou. Depois, a chefe do Executivo ressaltou as 
obras realizadas e chamou atenção para o programa Sanear RN.  

Durante a mensagem anual, a governadora disse que uma das ações na saúde foi no 
Hospital Walfredo Gurgel que estava, segundo ela, há seis meses sem macas nos 
corredores da Ortopedia. Minutos depois da afirmação de Rosalba Ciarlini, os 
manifestantes da galeria exibiram uma faixa com a informação de que naquele 
momento havia 22 pacientes em macas em recuperação de cirurgia, por falta de 
leitos no Hospital Walfredo Gurgel. 
 
“Iniciamos a reforma em 12 unidades hospitalares, abrimos 115 leitos, dos quais 45 
são de UTI. Em 30 dias, mais 60 leitos, sendo 30 de UTI. Até o final de 2014, mais 128 
de clínica médica. Gostaria de lembrar, que há exatos seis meses o corredor de 
politrauma do Walfredo Gurgel se encontra regularizado”, disse a governadora, 
afirmando que o Rio Grande do Norte é um dos Estados que mais aplica recursos em 
saúde, comprometendo 13% da receita de impostos. Na área da educação, a 
governadora lembrou que o Estado está pagando o piso nacional do professor e 
destacou que já foram convocados 3.900 professores do concurso público realizado 
em 2011. 
 
ELEIÇÃO 
Rosalba Ciarlini evitou ocupar um tempo expressivo do discurso com assuntos 
relacionados à eleição. A única menção foi ao final. Falando de improviso, ela disse 
que “o futuro não pertence a uma eleição, mas a nossos filhos e nossos netos”. 
 
A governadora, em tom de desabafo, observou que o tempo mostrará a verdade 
sobre a leitura. “Ainda temos muito a fazer, muitos frutos a colher e tantas sementes 
a plantar. Sementes que vão fazer o Rio Grande do Norte maior, melhor e mais justo. 
O tempo, senhor da razão, mostrará o que esta mensagem anual listou”, disse 
Rosalba.  
 
 

Rosalba participará das eleições 

Publicação: 18 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
A governadora Rosalba Ciarlini confirmou ontem, na Assembleia Legislativa, que vai 
participar das eleições deste ano, mas ainda não confirmou se entrará na disputa 



 

como candidata. “Que eu vou estar presente em eleição, vocês não tenham dúvida. 
Nunca fugi de eleições. Mas esse não é o momento [de tomar decisão], a fase é de 
muito trabalho. Vamos trabalhar para encontrar os caminhos de solução para seca”, 
afirmou. 

Questionada sobre como seria essa “presença na eleição”, Rosalba Ciarlini se 
mostrou indecisa. “Eu sou uma cidadã e tenho direito de estar nas eleições, de 
participar e tomar qualquer decisão. Mas isso não vai tomar meu tempo e minhas 
preocupações. Vamos insistir e persistir nas ações importantes para nosso Estado”, 
comentou. 
 
Ela disse que anunciará a definição sobre candidatura apenas “depois da Copa”. 
“Não podemos ficar só nessa discussão de aliança. Estou preocupada em trabalhar 
mais e mais, quando chegar no período de eleição, depois da Copa, é que será o 
período de se tratar disso”, ressaltou. Sobre as manifestações que enfrentou ontem 
na Assembleia, a chefe do Executivo estadual cobrou respeito. “É o direito de 
reivindicar. Mas nossa democracia precisa ser amadurecida com o sentimento de 
não misturar democracia com falta de respeito, baderna, com ações que não 
engrandecem o nosso Estado”, completou. 

Pronunciamento tem momemtos tensos na AL 

Visivelmente tensa, Rosalba Ciarlini demonstrou isso antes mesmo de começar a 
leitura. Quando foi chamada para fazer o discurso, ela fez menção que iria ler 
sentada na mesa de autoridades, o que nunca havia ocorrido. Permanecendo na 
mesa, a chefe do executivo evitaria ficar ao lado dos manifestantes, separada apenas 
pela divisória de vidro. 

Júnior Santos
Sindicalistas protestam nas galerias da Assembleia, durante a leitura da mensagem 
anual 



 

 
A mensagem chegou a ser colocada no púlpito, já que a governadora mudou de 
ideia, mas depois, antes mesmo de se levantar da cadeira, ela fez menção de que 
falaria sentada mesmo; foi o que fez. 

As galerias da Assembleia mostraram um nítido contraste. De um lado os 
manifestantes, vaiando e gritando palavras contra governadora. No outro lado do 
plenário, a galeria com os secretários e auxiliares diretos. Enquanto o lado direito do 
plenário vaiava, o lado esquerdo vaiava. 
 
Outra demonstração da tensão do clima, foi o fato da governadora ter optado pela 
entrada na lateral da Assembleia, evitando contato com os manifestantes, que 
também se concentravam na frente da entrada principal da Casa.  
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Wilma recebe sinalizações para possíveis alianças 

Publicação: 18 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
A vice-prefeita de Natal, Wilma de Faria (PSB), comemorou o aniversário, ontem, 
acompanhada de políticos dos diversos grupos que se articulam para disputar a 
eleição estadual neste ano. A ex-governadora participou de um café da manhã na 
Zona Norte de Natal, em companhia dos líderes do PMDB, o ministro da Previdência, 
Garibaldi Filho, e o presidente da Câmara Federal, Henrique Alves. À tarde, durante 
almoço em sua homenagem, recebeu a deputada federal, Fátima Bezerra (PT) – 
potencial adversária na disputa para o Senado; o prefeito de Natal, Carlos Eduardo 
(PDT); além de correligionários do PSB, entre eles o ex-governador Iberê Ferreira, a 
deputada estadual Márcia Maia e a deputada Larissa Rosado. Apesar dos apelos da 
imprensa presente, voltou a dizer: “Não tenho definição até o momento. Isso só 
ocorrerá em abril”. 
laurivan 
souza

A ex-governadora afirma que é o momento de unidade para contribuir com o 
Estado 
 
Wilma de Faria é cotada para concorrer em duas possíveis frentes. Ou como 
candidata ao Senado na chapa com o PMDB, que neste caso escolherá o nome para 
o Governo; ou na condição de candidata à chefe do Executivo. Embora dialogue com 
o vice-governador Robinson Faria (PSD), o PT ainda nutre a esperança de unir 
esforços com a presidente estadual do PSB, na chapa Wilma/Fátima. O PT, no 
entanto, chegou a vetar o nome da ex-governadora da chapa que esperava formar 
com o PMDB e alegou, para isso, que a peessebista tem um candidato à presidência 
da República, Eduardo Campos (PSB). 



 

 
Pronunciamento 
Ao discursar durante o almoço, Wilma de Faria relembrou as campanhas passadas, 
quando deixou a Prefeitura de Natal para disputar o Governo do Estado, em 2002. 
Ela destacou que desde então nutre de uma parceria com o prefeito de Natal, Carlos 
Eduardo, de quem é vice atualmente no executivo da capital. Ela observou que abriu 
mão da candidatura à prefeita porque entendeu que era “hora de somar esforços”. 
 
Ela mencionou também os momentos difíceis durante a trajetória da vida pública. 
“Não foi fácil superar as adversidades. É preciso tolerância, paciência, e eu sou 
determinada, nunca vou baixar a cabeça para as dificuldades”, frisou. Wilma de Faria 
comentou também, na ocasião, sobre o que chamou “trabalhos sociais e obras 
estruturantes aprovadas pela população”, os quais seriam marcas da sua 
administração a frente do Executivo. “Por isso o povo está comparando e pedindo a 
nossa volta”, completou. 
 
Avanços 
Em um dos raros momentos em que fez menção direta a eleição de 2014, enfatizou: 
“Quero agradecer a todos [citou os políticos e correligionários presentes], e aos ex e 
quem sabe futuros aliados”.  
 
Ao lado dela, o presidente da Câmara Federal, Henrique Alves, e o ministro da 
Previdência Garibaldi Alves. O senador licenciado comentou também ontem que as 
conversas com a ex-governadora Wilma de Faria “estão avançando”. Ele lembrou 
que da mesma forma como se alinham o PT e o vice-governador Robinson Faria, o 
PMDB e o PSB também caminham na mesma direção. 
 
Garibaldi Filho observou que as consultas feitas junto a prefeitos, vereadores e 
lideranças do PMDB  mostraram uma predileção para uma aliança com a ex-
governadora Wilma de Faria. Ele comentou que há conversas entre o PSB e os 
peemedebistas que avançam desta direção.  
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MP pede bloqueio de valores 

O Ministério Público Estadual (MPE) requereu ontem ao Tribunal de Justiça do RN 
(TJ/RN) que bloqueie as contas do Governo do Estado, para garantir o repasse 
integral do orçamento do mês de janeiro. O pedido, em caráter liminar, foi 
distribuído para o desembargador Glauber Rêgo. O magistrado ainda não apreciou a 
solicitação. 
Adriano 
Abreu

Rinaldo Reis assina a petição da Procuradoria Geral de Justiça 
 
O valor do bloqueio requerido pelo MPE é de R$ 1.985.416,67. Assinada pelo 
procurador-geral Rinaldo Reis, a solicitação enfatiza que o duodécimo (orçamento 
mensal dos Poderes, Ministério Público e Tribunal de Contas) transferido em janeiro 
foi de R$ 18.475.833,33, quando deveria ter sido de R$ 20.461.250,00. 
 
O MPE requereu, ainda, que o Executivo seja obrigado a efetuar, até o mês de 
dezembro, os repasses do duodécimo tal qual foram aprovados pela Assembleia 
Legislativa – e sancionados pela governadora Rosalba Ciarlini - na lei orçamentária 
anual de 2014. A multa sugerida, para caso de descumprimento, é no valor de 
R$10.000,00. 
 
Em 2013, o Governo do Estado foi questionado no Supremo Tribunal Federal (STF) 



 

por alguns Poderes, devido o repasse a menor do duodécimo, durante o ano. Em 
dezembro, os ministros do STF julgaram o mérito de ação do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte e determinaram o pagamento integral do orçamento, incluindo 
os montantes atrasados. Em 2014, a ação do MPE é a primeira neste sentido. 
 
O Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre o assunto. Até o momento, o 
Executivo tinha se manifestado no sentido de que havia efetuado os repasses 
integrais do duodécimo dos Poderes, MPE e Tribunal de Contas. Não se sabe, até o 
momento, qual a situação do TJ/RN, mas informações de bastidores, advindas do 
próprio Governo, garantem que as transferências dos respectivos orçamentos tem 
sido realizada um pouco abaixo da estimada em razão de dificuldades do próprio 
Executivo. 
 
Não se sabe se a arrecadação tem correspondido às previsões. Os salários do mês de 
janeiro foram pagos da forma como haviam sido reprogramadas no final de 2013. Ou 
seja, em janeiro não houve orçamento suficiente para liquidar os vencimentos do 
funcionalismo. 
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Microempresas geram mais empregos formais no RN 

Publicação: 18 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
Cleonildo Mello 
Da Agência Sebrae RN 
 
A geração de novos empregos formais no Rio Grande do Norte ao longo de 2013 
passou necessariamente pelas portas das microempresas. Essas organizações, que 
têm até 19 funcionários, contrataram mais que demitiram, contribuindo para o 
estado terminar o ano um saldo líquido de 10.384 pessoas empregadas com carteira 
assinada. O saldo é a relação entre as admissões e demissões. Por outro lado, as 
empresas de pequeno, médio e grande portes tiveram saldos negativos. Os dados 
são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e constam na 
Análise da Evolução do Mercado de Trabalho Formal, estudo elaborado pelo Sebrae 
no Rio Grande do Norte com base na série histórica de 2004 a 2013. 
aldair 
dantas

O comércio varejista foi um dos setores que mais geraram empregos com carteira 
assinada 
 
O setor com o melhor desempenho na geração líquida de empregos (descontadas as 
demissões) em 2013 foi o de Serviços, com 6112l novas vagas, seguido pelo 



 

Comércio, com 3.854 novas vagas. Além disso, o saldo também foi positivo, mas 
menos significativo, na agropecuária (598 novas vagas) e no extrativismo mineral 
(152 novos postos de trabalho. Excluindo a administração pública e os serviços da 
indústria de utilidade pública, segmentos tradicionalmente responsáveis por grandes 
contratações – a indústrias de transformação (-345) e construção civil (-81) - tiveram 
desempenho negativo no saldo de emprego no ano passado. 
 
Atividades 
Entre as atividades, as que mais abriram postos de trabalho foram o comércio 
varejista (saldo de 2.822 postos), o comércio e administração de imóveis (saldo de 
2.731 vagas) e transporte e telecomunicações, que juntos geraram 1.224 novos 
empregos. De acordo com a análise, que pontua a evolução do mercado de trabalho 
potiguar nos últimos nove anos, em 2013, o RN vivenciou uma forte crise no turismo, 
que possui uma cadeia produtiva que envolve mais de 50 atividades econômicas. 
Além disso, houve a redução de atividades no segmento da indústria de 
transformação que, nos últimos três anos apresentou uma perda total de 5.151 
postos de trabalho. Somente na indústria têxtil, as perdas foram de 6.711 vagas, que 
foram compensadas pela abertura de novos postos em outros segmentos industriais. 
 
Entre os municípios do Rio Grande do Norte, Parnamirim foi o recordista na geração 
de empregos, com 2.074 vagas. Isso representa quase 20% do saldo liquido total. 
Natal e Mossoró geraram 1.627 (15,6%) e 1.089 (10,5%) novas vagas, 
respectivamente. Em seguida, aparecem na lista dos 20 maiores geradores de 
emprego os municípios de São Gonçalo do Amarante (902 postos), Macau (735 
vagas) e Pendências (535 postos de trabalho). 
 
O estudo também traça um panorama dos empregos com carteira assinada na 
última década e o resultado não é animador. “Analisando a geração de empregos 
formais no Rio Grande do Norte nos últimos dez anos, 2013 foi o segundo pior ano 
(10.384 novas vagas), gerando mais empregos somente do que em 2009 (10.112 
novas vagas). A diferença entre o número de empregos gerados em 2012 e 2013 foi 
de menos 1.881 vagas”, revela a análise. 
 
Na comparação com os demais estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte foi um 
dos piores na geração de novos postos de trabalho, ficando atrás apenas de Alagoas, 
onde o saldo líquido no ano passado não superou as 1.484 vagas. Em relação ao 
Brasil, o Rio Grande do Norte ocupa a 21ª posição do ranking. O documento 
completo com a evolução está disponível no Portal do Sebrae e está disponível para 
download no endereço http://www.rn.sebrae.com.br/consultoria-
sebrae/biblioteca/pesquisas/. 
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Guararapes expande terceirização 

Publicação: 18 de Fevereiro de 2014 às 00:00 
A Guararapes, gigante do setor de confecções com fábrica no Rio Grande do Norte, 
anunciou ontem a intenção de dobrar a produção via facções - pequenas indústrias 
contratadas para costurar peças de roupa da companhia no estado. 
Magnus 
Nascimento

Facção instalada na região Seridó: Pequenas empresas como essa têm ajudado a 
reforçar a produção de confecções maiores 
 
Desde o ano passado, a Guararapes terceiriza a costura das roupas, por meio do 
Programa Pró-Sertão, lançado em 2013 pelo Governo do Estado. De acordo com o 
diretor industrial da  Guararapes no RN, Jairo Amorim, os últimos contratos entre a 
empresa e as confecções foram assinados no início do mês e a expectativa é que elas 
comecem a produzir até o fim de fevereiro. O objetivo é chegar em dezembro com 
50 facções contratadas. 
 
Atualmente, a Guararapes trabalha com 12 facções de confecção no interior do 
Estado pelo Pró-Sertão. Essas empresas respondem por uma produção de 100 mil 
peças por mês. “Vindo mais 13 facções, devemos ultrapassar as 200 mil peças por 
mês. Isso a partir de março, abril, quando todas já deverão estar produzindo. 



 

Devemos estar abastecendo essas facções até o final desse mês”, disse Amorim. 
 
Reunião 
O planejamento da Guararapes para o Pró-Sertão esteve entre os assuntos 
abordados em reunião realizada ontem, na Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico (Sedec), em que também participaram representantes 
do Governo do Estado e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae/RN). Conforme Jairo Amorim, o objetivo foi alinhar expectativas para deixar 
os órgãos apoiadores cientes das demandas por capacitação, por exemplo, um dos 
pontos do programa. 
 
“Foi uma reunião de alinhamento e acompanhamento do projeto e das expectativas. 
Como foi apresentado desde o início, nós estipulamos chegar a um número de 50 
facções em 2014, incluindo mais 70 em 2015, mais 80 em 2016 e mais 100 em 2017, 
chegando a 300 facções”, explicou o diretor industrial.  
 
Ainda segundo Jairo Amorim, é possível que a marca de 50 facções para este ano 
seja antecipada. “É claro que dependemos de demanda de mercado, de órgãos 
reguladores, mas como a gente já percebeu que das 50, já conseguimos contratar a 
metade até este mês, acreditamos que esse número pode ser superado”, disse. 
Além das 12 facções relacionadas a confecções, a Guararapes trabalha com outras 
três facções de bordado, uma de estamparia e uma de lavanderia.  
 
Conforme o diretor industrial, o Governo do Estado comunicou durante a reunião 
que a procura das facções para adesão ao programa tem sido grande. Contudo, 
segundo ele, a Guararapes não dispõe de estrutura para abarcar um número maior 
de facções neste momento. Em entrevista à TRIBUNA DO NORTE na semana 
passada, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Silvio Torquato, informou que 
a pretensão do Governo é buscar novas empresas para o Pró-Sertão. Ele mencionou 
a possibilidade de visitar estados como São Paulo e Santa Catarina para buscar essas 
empresas. Além disso, destacou a intenção da Sedec em expandir o programa para a 
produção de calçados. 
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Indicadores para baixo 

Publicação: 18/02/14 
 
Luiz Antônio Felipe [laf@tribunadonorte.com.br] 
 
Os economistas esperam um crescimento da economia brasileira de apenas 1,79% e 
inflação maior em 2014. A redução da estimativa para o crescimento do PIB (Produto 
Interno Bruto) neste ano a 1,79%, ante 1,90% anteriormente, ao mesmo tempo em 
que deixaram inalterada a perspectiva para a Selic em 11,25%. De acordo com o 
Boletim Focus, pesquisa do Banco Central divulgada ontem, em relação à inflação, a 
expectativa para o IPCA em 2014 foi elevada a 5,93%, ante 5,89% na semana 
anterior. São números nada animadores para a economia brasileira em 2014.  
 
GUARARAPES  
O lucro líquido da Guararapes/Lojas Riachuelo, em 2013, teve um crescimento de 
15,1%, totalizando R$ 420,6 milhões. No último trimestre de 2013, o lucro foi de R$ 
208 milhões, 21,7% maior que o apurado no mesmo período de 2012. A receita 
líquida consolidada cresceu 17% no quarto trimestre e 14,8% durante o ano de 2013. 
O balanço com os resultados foi divulgado ontem à noite, após o fechamento do 
mercado. 
 
Ritmo menor (I) 
A inflação pelo IGP-10 desacelera com a alta de 0,30% em fevereiro, segundo a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em janeiro a alta foi de 0,58%, favorecido pela forte 
desaceleração dos preços no atacado. O Índice de Preços ao Consumidor-10 (IPC-10), 
que responde por 30%, avançou 0,82%. O Índice Nacional de Custo da Construção-10 
(INCC-10), por sua vez, acelerou a alta para 0,70%. 
 
Ritmo menor (II) 
Quando se imagina que os Estados Unidos estão crescendo vem uma dado 
estatístico desanimador. A Produção industrial dos EUA teve uma queda 
surpreendente em janeiro. No primeiro mês do ano, a produção industrial caiu 0,3% 
em relação a dezembro, quando os analistas esperavam uma alta da produção 
industrial de 0,3%, como em dezembro. 
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