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VEÍCULO: NATAL NOTÍCIA |   DATA: 20.02.14  
Senac forma profissionais em Macaíba 
 
O Senac realizou esta semana a cerimônia de formatura para cerca de 200 alunos 
capacitados por meio do  Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), no município de Macaíba. Os concluintes foram beneficiados com os 
cursos nas áreas de Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade, Imagem Pessoal e 
Saúde.  Ao todo, em parceria com a Prefeitura do Município, a instituição ofertou 
mais de 20 modalidades de capacitação ao longo de 2013, totalizando 1.159 
matrículas. 
 
Participaram do evento o vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Antônio Bezerra 
Lacerda, o Prefeito de Macaíba, Fernando Cunha, e o Diretor Regional do Senac, 
Helder Cavalcanti, dentre outras autoridades locais e do Sistema Fecomércio. 
 
Maria Aparecida de Brito, concluinte do curso Cabeleireiro Assistente, foi a oradora 
da solenidade. Empreendedora, ela buscou capacitação com o objetivo de abrir um 
negócio. “Essa formatura é um sonho que estou realizando. Através do curso do 
Senac, em parceria com o Pronatec e a Prefeitura, pude abrir meu próprio negócio. 
Hoje tenho meu salão de beleza e estou muito feliz com meu desempenho”. 
 
Para Adilson Batista, de 23 anos, a qualificação representou crescimento 
profissional. “O curso veio em ótima hora. Eu já trabalhava como zelador em um 
condomínio residencial e, através do curso de Porteiro e Vigia, pude crescer no meu 
trabalho. Hoje, com a certificação, atuo como porteiro. Esse crescimento não seria 
possível sem a capacitação do Senac”, afirma. 
 
O vice-presidente da Fecomércio RN e presidente do Sindicato do Comércio Varejista 
de Macaíba, Luiz Antônio Bezerra Lacerda, destacou as ações desenvolvidas no 
município. “Fico muito satisfeito em participar desta solenidade de certificação. O 
Sistema Fecomércio, através do Senac, tem investido na qualificação da população 
de Macaíba. Os formandos estão de parabéns, mas devem ficar atentos às novas 
oportunidades que serão disponibilizadas ao longo deste ano, pois a qualificação é o 
grande diferencial para quem busca se inserir no mercado de trabalho”, avaliou. 
 
Em 2014, a previsão do Senac é disponibilizar, até junho, 570 vagas para o município 
de Macaíba, em cerca de 20 cursos.  As primeiras turmas terão início no próximo 
mês de março e os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Trabalho 
e Assistência Social de Macaíba. 
 
O Prefeito do Município, Fernando Cunha, reforçou o impacto social da iniciativa. “É 
muito importante o que o Senac está fazendo no município de Macaíba, trazendo de 
forma gratuita cursos para a população. Sabemos da qualidade de ensino do Senac. 
Nós que fazemos a prefeitura estamos muito felizes com essa parceria com o 



 

Sistema Fecomércio RN, que tem dado oportunidades para as pessoas se inserirem 
no mercado de trabalho”. 
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A expectativa é de repetir o sucesso da primeira edição da Feira do Empreendedor 
Individual do Seridó. Esse é o sentimento da organização do evento que teve sua 
segunda edição lançada nesta terça-feira, dia 18. O novo formato de Feira de 
Negócios nasceu em 2013 com o objetivo de valorizar as marcas e produtos dos 
microempreendedores e fomentar a formalização. 
 
Este ano, a Feira terá um dia a mais em sua programação e acontecerá de 03 a 05 de 
abril, no Complexo Ilha de Sant’Ana, em Caicó. O evento, realizado anteriormente 
em julho, teve sua data antecipada, já que a Semana Nacional do 
Microempreendedor Individual passou a ser em abril, em virtude da Copa do 
Mundo. 
 
Durante os três dias, a Feira do Empreendedor Individual atrairá para o Seridó casos 
de sucesso do RN, com a participação de microempreendedores das diversas regiões 
que estarão expondo pelo Projeto “Territórios da Cidadania”. A estrutura também 
contará com stands para microempreendedores do Seridó, instituições parceiras, 
palco cultural e Espaço Sebrae. 
 
Para Aldrin da Silva, gerente a Unidade de Orientação Empresarial do Sebrae do RN, 
o evento é uma oportunidade de mostrar a força do pequeno negócio. “Essa 
iniciativa pioneira do Seridó também vai atrair pessoas de outros Estados para 
conhecer a nossa experiência exitosa. O Sebrae trabalha com melhores práticas e 
queremos mostrar isso ao país”, destacou Aldrin. 
 
A venda dos stands começará na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, no 
escritório regional do Sebrae, em Caicó. O valor será o mesmo da edição anterior. O 
gerente do Sebrae de Currais Novos, Célio Vieira, observou a repercussão da 
primeira edição do evento. “Pessoas de várias cidades do Seridó visitaram a Feira do 
Empreendedor e se encorajaram ao verem negócios que deram certo”, explicou 
Célio. 
 
O lançamento da 2ª Feira do Empreendedor Individual do Seridó contou com a 
presença de consultores do Sebrae, representantes de agencias bancárias, SENAI, 
SESC, SENAC e Casa do Empresário. Max Azevedo, secretário de planejamento de 
Caicó, participou do encontro representando o prefeito e confirmou o apoio do 
município. 
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Feira do Empreendedor Individual atrairá expositores para o Seridó durante três 
dias de evento   - 

 
 
A expectativa é de repetir o sucesso da primeira edição da Feira do Empreendedor 
Individual do Seridó. Esse é o sentimento da organização do evento que teve sua 
segunda edição lançada nesta terça-feira, dia 18. O novo formato de Feira de 
Negócios nasceu em 2013 com o objetivo de valorizar as marcas e produtos dos 
microempreendedores e fomentar a formalização. 
 
Este ano, a Feira terá um dia a mais em sua programação e acontecerá de 03 a 05 de 
abril, no Complexo Ilha de Sant’Ana, em Caicó. O evento, realizado anteriormente 
em julho, teve sua data antecipada, já que a Semana Nacional do 
Microempreendedor Individual passou a ser em abril, em virtude da Copa do 
Mundo. 
 
Durante os três dias, a Feira do Empreendedor Individual atrairá para o Seridó casos 
de sucesso do RN, com a participação de microempreendedores das diversas regiões 
que estarão expondo pelo Projeto “Territórios da Cidadania”. A estrutura também 
contará com stands para microempreendedores do Seridó, instituições parceiras, 
palco cultural e Espaço Sebrae. 
 



 

Para Aldrin da Silva, gerente a Unidade de Orientação Empresarial do Sebrae do RN, 
o evento é uma oportunidade de mostrar a força do pequeno negócio. “Essa 
iniciativa pioneira do Seridó também vai atrair pessoas de outros Estados para 
conhecer a nossa experiência exitosa. O Sebrae trabalha com melhores práticas e 
queremos mostrar isso ao país”, destacou Aldrin. 
 
A venda dos stands começará na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, no 
escritório regional do Sebrae, em Caicó. O valor será o mesmo da edição anterior. O 
gerente do Sebrae de Currais Novos, Célio Vieira, observou a repercussão da 
primeira edição do evento. “Pessoas de várias cidades do Seridó visitaram a Feira do 
Empreendedor e se encorajaram ao verem negócios que deram certo”, explicou 
Célio. 
 
O lançamento da 2ª Feira do Empreendedor Individual do Seridó contou com a 
presença de consultores do Sebrae, representantes de agencias bancárias, SENAI, 
SESC, SENAC e Casa do Empresário. Max Azevedo, secretário de planejamento de 
Caicó, participou do encontro representando o prefeito e confirmou o apoio do 
município. 
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Para Aldrin da Silva, gerente a Unidade de Orientação Empresarial do Sebrae do RN, 
o evento é uma oportunidade de mostrar a força do pequeno negócio. “Essa 
iniciativa pioneira do Seridó também vai atrair pessoas de outros Estados para 
conhecer a nossa experiência exitosa. O Sebrae trabalha com melhores práticas e 
queremos mostrar isso ao país”, destacou Aldrin. A venda dos stands começará na 
próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, no escritório regional do Sebrae, em Caicó. 
O valor será o mesmo da edição anterior. O gerente do Sebrae de Currais Novos, 
Célio Vieira, observou a repercussão da primeira edição do evento.  
 
“Pessoas de várias cidades do Seridó visitaram a Feira do Empreendedor e se 
encorajaram ao verem negócios que deram certo”, explicou Célio. O lançamento da 
2ª Feira do Empreendedor Individual do Seridó contou com a presença de 
consultores do Sebrae, representantes de agencias bancárias, SENAI, SESC, SENAC e 
Casa do Empresário. Max Azevedo, secretário de planejamento de Caicó, participou 
do encontro representando o prefeito e confirmou o apoio do município. 
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Sindicato dos Empregados no Comércio de Mossoró empossa nova diretoria  
 

Sindicato dos Empregados no Comércio de Mossoró empossa nova diretoria 
Detalhes Publicado em 19 de Fevereiro de 2014 : por Redação 
Entidade será presidida por José Rodrigues O Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Mossoró e Médio-Oeste do Rio Grande do Norte (Secom-RN) empossou 
a sua nova diretoria na noite de ontem, 18. A entidade agora será presidida por José 
Rodrigues, eleito em janeiro para um mandato de três anos. De acordo com o novo 

presidente, entre os desafios da gestão que se inicia, está a luta por melhorias nas 
áreas de segurança, saúde e questões sociais ligadas aos trabalhadores do comércio. 
"Nosso mandato é de continuidade, de luta e reconhecimento da categoria 
comerciária. Vamos reivindicar, por exemplo, melhorias no setor de mobilidade 
urbana, uma vez que muitos dos nossos trabalhadores encontram enormes 
dificuldades para se locomoverem na cidade, por não haver transporte público 
adequado", diz José Rodrigues. A pauta de reivindicações da nova gestão inclui ainda 
a implantação de vale-refeição para os trabalhadores; construção de refeitórios nas 
empresas e disponibilização de creches em tempo integral exclusivas para os filhos 
de mães comerciárias. "Em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) já há 
creches desse tipo em João Pessoa, Paraíba. Queremos implantar esse modelo aqui, 
pois essa é uma necessidade constante das comerciárias", explica o presidente. Uma 

das primeiras ações da diretoria empossada ontem é dar início à campanha salarial 
dos comerciários. Segundo o presidente, já na próxima semana será realizada a 
primeira reunião com o objetivo de discutir o tema. "Nossa intenção é unificar a 
data-base das negociações, a partir do calendário nacional da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), pois facilitará as discussões", relata. A redução da jornada de 
trabalho para 30 horas, sem prejuízos salariais, e a criação de um piso nacional para 
a categoria também fazem parte da pauta de lutas do Secom. "Estamos juntos nessa 
batalha. O Sindicato estará sempre à disposição dos trabalhadores", conclui José 
Rodrigues. 

Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
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