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Sesc renova contrato com Governo do Estado para investir em jovens | O Jornal de 
Hoje 
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Marcelo Queiroz e governadora na assinatura do contrato em 2013. Foto:Ebenézer 
Nóbrega. 
A fim de possibilitar presente e futuro dignos aos jovens potiguares, o Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc, renovará o apoio ao projeto RN Vida, do Governo 
do Estado. A instituição continuará a proporcionar, até o final deste ano, atividades 
culturais e esportivas gratuitas a milhares de jovens. A cerimônia de renovação da 
parceria acontece nesta quarta-feira (26/02), às 9h, na sede do Governo. 
 
Um dos destaques da solenidade de amanhã será a apresentação musical dos jovens 
atendidos pelo projeto, habilidades aprendidas em atividades oferecidas pelo Sesc 
durante o ano passado. Graças ao projeto Sesc Cidadão, 7.106 estudantes entre 12 e 
15 anos oriundos de 26 escolas públicas continuarão, até dia 31/12/14, a ter acesso 
a aulas de futsal, vôlei e natação. Na área cultural, são oferecidas aulas de violão, 
teclado, flauta e percussão. 
 
Projetos fixos de cultura do Sesc também vão até os jovens duas vezes ao mês, como 
o Jornada Literária, CineSesc, Café Literário, concertos didáticos do Parcerias 
Sinfônicas Sesc, apresentações de dança, teatro e música. Todas as atividades 
acontecem no Centro de Atenção Integrada à Criança (CAIC) de Lagoa Nova. Além de 
toda a programação cultural e esportiva oferecida, o Sesc também forneceu 
fardamento a 300 crianças e adolescentes. 



 

 
Sobre o RN Vida 
 
O RN Vida se baseia em quatro pilares de atuação: prevenção, tratamento, 
reinserção social do usuário e repressão ao tráfico. 
 
Uma das metas do RN Vida é a educação de jovens para uma vida saudável, evitando 
o acesso às drogas por meio da oferta maior de atividades culturais e esportivas. O 
programa também terá como um dos eixos a qualificação e reinserção profissional 
através do programa Mão Amiga. 
 
Para saber mais sobre o projeto, acesse http://www.rn.gov.br/. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc RN renova apoio com projeto RN Vida, do Governo do Estado 
Quando? Quarta-feira (26/02), às 9h Onde? Auditório da sede da Governadoria do 
RN 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE           DATA: 26.02.14             EDITORIA: PAULO PINTO  

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO           DATA: 25.02.14    
 
Prefeito diz que Natal terá comércio funcionando durante os jogos da Copa 
 

 

 
 
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), realizou, na última sexta-feira 
(21.02), a sua primeira assembleia do ano, que teve como convidado o prefeito 
Carlos Eduardo Alves. Além de um grande balanço do primeiro ano de gestão, o 
prefeito abordou um tema que tem preocupado o empresariado do comércio, que é 
com relação aos feriados durante a Copa do Mundo 2014, que este ano acontece 
aqui no Brasil. 
 
Inclusive chegou a circular pela internet, nas redes sociais, que em junho nós só 
teríamos dois dias úteis em um período de vinte dias. Pelo que a Lei Geral da Fifa, 
aprovada pelo Congresso Nacional aponta, as cidades-sede são obrigadas a decretar 
feriado nos dias em que houver jogos nelas, e também nos dias de jogos do país-
sede. O que a Lei Geral pretende com isso é reduzir o número de automóveis 
circulando pelas cidades e evitar problemas de mobilidade na hora da ida dos 
torcedores aos estádios. 
 
O grande problema é que o empresariado do comércio está preocupado com isso 
porque este fechamento durante tantos dias pode transformar, pelo menos o 



 

período da Copa, em um período onde vai se amargar uma drástica redução de 
vendas. 
 
O prefeito Carlos Eduardo disse que haverá funcionamento normal do comércio. 
Inclusive ele já fez um decreto publicado no final do ano passado dizendo que não 
será feriado em Natal nestes dias, e sim ponto facultativo. Mas o martelo só vai ser 
batido mesmo, embora esta já tenha sido uma boa notícia, em uma reunião no dia 
19 de março, aqui em Natal, com participação de Fecomércio, CDL Natal, 
representantes da Prefeitura, e representantes da Fifa. Na oportunidade será 
discutido o que pode e o que não pode, e como equalizar os diversos interesses 
envolvidos na Copa. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Após pleito da Fecomércio, Carlos Eduardo se compromete com revitalização do 
Alecrim – Portal No Ar 
 
Prefeito recebeu comitiva dos empresários (Foto: Ebenézer Nóbrega / Fecomércio) 

 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio), Marcelo Fernandes de Queiroz, liderou uma comitiva de empresários 
e lideranças empresariais em audiência no final da manhã desta segunda-feira (24) 
com o prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves. O grupo foi apresentar ao chefe do 
Executivo Municipal um projeto de revitalização para o bairro do Alecrim, que 
contempla, entre outras coisas, a reurbanização da área central e a relocação das 
bancas que hoje ocupam o espaço do “Camelódromo”. 
 
“Há algum tempo que os empresários do bairro do Alecrim vêm me procurando, 
sempre trazendo pleitos para melhorar aquele bairro. Trata-se de um bairro com 
uma enorme importância social e econômica para a cidade do Natal. Natalenses de 
todas as esferas sociais frequentam o bairro, que é a cara do comércio de rua desta 
cidade. É também um bairro que, infelizmente, vem sendo negligenciado em alguns 
aspectos. Há tempos por exemplo, ele não recebe uma intervenção de maior monta 
da parte do Poder Público. Sua infraestrutura, hoje, é deficitária. O projeto que 
levamos ao prefeito foi desenvolvido pelo Sebrae e com o apoio da CDL Natal e das 
entidades comerciais ligadas especificamente ao bairro do Alecrim. Com ele, iremos 
mudar a geografia humana e o visual do bairro, tornando-o muito mais aprazível e 
digno para todos que o frequentam e para os que tiram de lá o sustento de suas 
famílias”, afirmou Marcelo Queiroz. 



 

 
Entre outras coisas o projeto prevê a relocação das bancas que hoje ocupam o 
Camelódromo, e outras áreas do bairro, para uma estrutura a ser erguida na 
chamada “feira do fogo” (esquina da Avenida Coronel Estevam com a Rua Presidente 
Quaresma). Com isso, o espaço ocupado pelos ambulantes poderia ser totalmente 
reurbanizado, com novas calçadas e projeto paisagístico, além de vagas de 
estacionamento, anfiteatro e outras obras. 
 
O projeto foi desenvolvido pelo Sebrae (Foto: Divulgação/Fecomércio) 
O projeto apresentado é apenas estético e não contempla projetos arquitetônico e 
executivo, o que ainda precisaria ser feito pela Prefeitura. O prefeito Carlos Eduardo 
reconheceu a necessidade de uma intervenção no bairro do Alecrim e determinou 
ao secretário Municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, que o projeto 
apresentado seja detalhado e orçado, assim como a estrutura a ser implantada na 
“feira do fogo”. 
 
“Não temos orçamento este ano, mas vamos detalhar todo o projeto, discuti-lo com 
os empresários e toda a comunidade que hoje atua no Alecrim para, quando 
tivermos tudo detalhado, incluir a obra no nosso orçamento para 2015″, afirmou 
Carlos Eduardo. 
 
“O Alecrim é uma potência econômica. Em média, 150 mil pessoas circulam no 
bairro. Está mais do que na hora de termos um projeto que revitalize, reorganize 
nosso bairro”, afirmou o presidente da Associação dos Empresários do Bairro do 
Alecrim, e diretor da Fecomércio RN, Francisco Denerval de Sá. 
 
Atualizado em 24 de fevereiro às 16:03 
Classificação: Positiva 
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Fecomércio e empresários apresentam a Carlos Eduardo sugestão para revitalizar o 
Alecrim  
 
A Federação do Comércio está liderando um movimento e juntamente com 
empresários e entidades lojistas que representam o bairro do Alecrim foram 
recebidos pelo prefeito Carlos Eduardo onde apresentaram sugestões para sua 
revitalização. Segundo os empresários, é chegada a hora do bairro dá a volta por 
cima e se tornar atraente para quem se dirige ali para fazer compras. Tem lojas de 
todos os tipos e gostos, agências bancárias, mas é uma ilha de dessarumação. 
Barracas de camelôs invadindo suas ruas principais, trânsito caótico, falta de árvores 
e canteiros para embelezar suas ruas e avenidas, vagas para estacionamento de 
veículos,  tudo isso é prejudicial ao comércio que arrecada mais impostos que o 
Centro da Cidade e a Ribeira juntos, mas tem as mesmas características de 20 anos 
atrás. O centro comercial do Alecrim não evoluiu, parou no tempo. 
 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz e representantes do Sebrae, CDL 
Natal, Sindicato do Comércio Varejista do RN e Associação do Empresários do Bairro 
do Alecrim foi recebidos pelo prefeito já com   sugestão de um projeto para o centro 
comercial do Alecrim que contempla, entre outras coisas, a reurbanização da área 
central e a relocação das bancas que hoje ocupam o espaço do 
&quot;Camelódromo&quot;. 
 
Para Marcelo Queiroz que tem a sede da Fecomércio RN no bairro, há algum tempo 
que os empresários do Alecrim vinham lhe procurando, sempre trazendo pleitos 
para melhorar aquele bairro. Trata-se de um bairro com uma enorme importância 
social e econômica para a cidade do Natal. “Natalenses de todas as esferas sociais 
frequentam o Alecrim que é a cara do comércio de rua desta cidade. É também um 
bairro que, infelizmente, vem sendo negligenciado em alguns aspectos”, destacou. 
 
Os empresários mostraram a Carlos Eduardo que há tempos o bairro não recebe 
uma intervenção de maior monta da parte do Poder Público. Sua infraestrutura, 
hoje, é deficitária. “O projeto que levamos ao prefeito foi desenvolvido pelo Sebrae 
e com o apoio da CDL Natal e das entidades comerciais ligadas especificamente ao 
bairro do Alecrim. Com ele, iremos mudar a geografia humana e o visual do bairro, 
tornando-o muito mais aprazível e digno para todos que o frequentam e para os que 
tiram de lá o sustento de suas famílias&quot;, afirmou Marcelo Queiroz. 
 
Entre outras coisas o projeto prevê a relocação das bancas que hoje ocupam o 
Camelódromo, e outras áreas do bairro, para uma estrutura a ser erguida na 
chamada &quot;feira do fogo&quot; (esquina da Avenida Coronel Estevam com a 
Rua Presidente Quaresma). Com isso, o espaço hoje ocupado pelos ambulantes 
poderia ser totalmente reurbanizado, com novas calçadas e projeto paisagístico, 
além de vagas de estacionamento, anfiteatro e outras obras. 



 

 
O projeto apresentado é apenas estético e não contempla projetos arquitetônico e 
executivo, o que ainda precisaria ser feito pela Prefeitura.do Natal O prefeito Carlos 
Eduardo reconheceu a necessidade de uma intervenção no bairro do Alecrim e 
determinou ao secretário Municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, que o 
projeto apresentado seja detalhado e orçado, assim como a estrutura a ser 
implantada na &quot;feira do fogo&quot;.  
 
&quot;Não temos orçamento este ano, mas vamos detalhar todo o projeto, discuti-
lo com os empresários e toda a comunidade que hoje atua no Alecrim para, quando 
tivermos tudo detalhado, incluir a obra no nosso orçamento para 2015&quot;, 
afirmou Carlos Eduardo.  
 
&quot;O Alecrim é uma potência econômica. Em média, 150 mil pessoas circulam no 
bairro. Está mais do que na hora de termos um projeto que revitalize, reorganize 
nosso bairro&quot;, afirmou o presidente da Associação dos Empresários do Bairro 
do Alecrim, e diretor da Fecomércio RN, Francisco Denerval de Sá. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Prefeito diz que Natal terá comércio funcionando durante os jogos da Copa 
 
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), realizou, na última sexta-feira 
(21.02), a sua primeira assembleia do ano, que teve como convidado o prefeito 
Carlos Eduardo Alves. Além de um grande balanço do primeiro ano de gestão, o 
prefeito abordou um tema que tem preocupado o empresariado do comércio, que é 
com relação aos feriados durante a Copa do Mundo 2014, que este ano acontece 
aqui no Brasil. 
 
Inclusive chegou a circular pela internet, nas redes sociais, que em junho nós só 
teríamos dois dias úteis em um período de vinte dias. Pelo que a Lei Geral da Fifa, 
aprovada pelo Congresso Nacional aponta, as cidades-sede são obrigadas a decretar 
feriado nos dias em que houver jogos nelas, e também nos dias de jogos do país-
sede. O que a Lei Geral pretende com isso é reduzir o número de automóveis 
circulando pelas cidades e evitar problemas de mobilidade na hora da ida dos 
torcedores aos estádios. 
 
O grande problema é que o empresariado do comércio está preocupado com isso 
porque este fechamento durante tantos dias pode transformar, pelo menos o 
período da Copa, em um período onde vai se amargar uma drástica redução de 
vendas. 
 
O prefeito Carlos Eduardo disse que haverá funcionamento normal do comércio. 
Inclusive ele já fez um decreto publicado no final do ano passado dizendo que não 
será feriado em Natal nestes dias, e sim ponto facultativo. Mas o martelo só vai ser 
batido mesmo, embora esta já tenha sido uma boa notícia, em uma reunião no dia 
19 de março, aqui em Natal, com participação de Fecomércio, CDL Natal, 
representantes da Prefeitura, e representantes da Fifa. Na oportunidade será 
discutido o que pode e o que não pode, e como equalizar os diversos interesses 
envolvidos na Copa. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Após pleito da Fecomércio e entidades, prefeito garante revitalização | O Jornal de 
Hoje 
 
 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio), Marcelo Fernandes de Queiroz, liderou uma comitiva de empresários 
e lideranças empresariais em audiência no final da manhã desta segunda-feira, 
24.02, com o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. O grupo foi apresentar ao 
chefe do Executivo Municipal um projeto de revitalização para o bairro do Alecrim, 
que contempla, entre outras coisas, a reurbanização da área central e a relocação 
das bancas que hoje ocupam o espaço do “Camelódromo”. 

 
“Há algum tempo que os empresários do bairro do Alecrim vêm me procurando, 
sempre trazendo pleitos para melhorar aquele bairro. Trata-se de um bairro com 
uma enorme importância social e econômica para a cidade do Natal. Natalenses de 
todas as esferas sociais frequentam o bairro, que é a cara do comércio de rua desta 
cidade. É também um bairro que, infelizmente, vem sendo negligenciado em alguns 
aspectos. 
 
Há tempos por exemplo, ele não recebe uma intervenção de maior monta da parte 
do Poder Público. Sua infraestrutura, hoje, é deficitária. O projeto que levamos ao 
prefeito foi desenvolvido pelo Sebrae e com o apoio da CDL Natal e das entidades 
comerciais ligadas especificamente ao bairro do Alecrim. Com ele, iremos mudar a 
geografia humana e o visual do bairro, tornando-o muito mais aprazível e digno para 
todos que o frequentam e para os que tiram de lá o sustento de suas famílias”, 
afirmou Marcelo Queiroz. 
 



 

Entre outras coisas o projeto prevê a relocação das bancas que hoje ocupam o 
Camelódromo, e outras áreas do bairro, para uma estrutura a ser erguida na 
chamada “feira do fogo” (esquina da Avenida Coronel Estevam com a Rua Presidente 
Quaresma). Com isso, o espaço hoje ocupado pelos ambulantes poderia ser 
totalmente reurbanizado, com novas calçadas e projeto paisagístico, além de vagas 
de estacionamento, anfiteatro e outras obras. 
 
O projeto apresentado é apenas estético e não contempla projetos arquitetônico e 
executivo, o que ainda precisaria ser feito pela Prefeitura. O prefeito Carlos Eduardo 
reconheceu a necessidade de uma intervenção no bairro do Alecrim e determinou 
ao secretário Municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, que o projeto 
apresentado seja detalhado e orçado, assim como a estrutura a ser implantada na 
“feira do fogo”. 
 
“Não temos orçamento este ano, mas vamos detalhar todo o projeto, discuti-lo com 
os empresários e toda a comunidade que hoje atua no Alecrim para, quando 
tivermos tudo detalhado, incluir a obra no nosso orçamento para 2015″, afirmou 
Carlos Eduardo. 

 
“O Alecrim é uma potência econômica. Em média, 150 mil pessoas circulam no 
bairro. Está mais do que na hora de termos um projeto que revitalize, reorganize 
nosso bairro”, afirmou o presidente da Associação dos Empresários do Bairro do 
Alecrim, e diretor da Fecomércio RN, Francisco Denerval de Sá. 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Capacitação 
  
 Senac disponibiliza mais de 1.500 vagas para alunos da rede estadual de ensino  
 
 25/02/2014 13h42 - Atualizado em 25/02/2014 14h29 
  
 Senac disponibiliza mais de 1.500 vagas para alunos da rede estadual de ensino 
 Os cursos do Pronatec serão ofertados através de parceria do Governo do Estado e 
Senac 
 
PROCESSO SELETIVO - PRONATEC SEEC 2014.1 
 
Quadro de vagas do Senac: Clique aqui. 
 
Período das Inscrições: 24 a 28 de fevereiro de 2014. 
 
Resultado:  06 de março de 2014, a partir das 18h. 
 
Matrícula dos alunos convocados: 17 a 18 de março de 2014 (a matrícula será 
realizada nas instituições ofertantes, ou seja, os alunos que optarem pelas vagas 
oferecidas pelo Senac deverão procurar a unidade para a qual se inscreveu). 
 
Informações Importantes: 
 
 As vagas ofertadas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), através da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do RN (SEEC) 
em parceria com o Senac, serão prioritárias para os alunos regularmente 
matriculados no Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino, com idade igual 
ou superior a 15 anos.Os alunos com idade entre 15 e 16 anos, no ato de sua 
inscrição deverá, obrigatoriamente, fornecer o número de CPF de seu responsável 
(mãe, pai ou responsável maior de 18 anos);Caso haja vagas remanescentes, estas 
poderão ser preenchidas por alunos que atualmente se encontrem fora da sala aula 
ou que já tenha concluído o Ensino Médio, EXCETO, para os cursos Técnicos 
Concomitantes, que serão exclusivos para os alunos que estão cursando o Ensino 
Médio Regular na Rede Pública Estadual de Ensino;Os alunos que desejarem 
concorrer a uma vaga em um curso Técnico deverão está regularmente matriculados 
no Ensino Médio Regular da Rede Pública de Ensino, a partir do 2ª ano;O estudante 
só poderá se inscrever no curso ofertado em turno oposto ao frequentado por ele na 
escola;O número de inscritos por curso será limitado a um número quatro vezes 
maior do total de vagas ofertadas, ou seja, se determinado curso oferece 30 vagas, 
quando o número de inscritos atingir 120, o curso ficará indisponível, devendo o 
aluno procurar se inscrever em outro curso   de seu interesse.As vagas serão 



 

preenchidas por meio de um sorteio eletrônico; eOs alunos selecionados para a Pré-
matrícula deverão se dirigir a instituição OFERTANTE no prazo determinado para 
efetuarem a matrícula no curso em que foi selecionado.  
 
Documentação Necessária para Efetivação da Matrícula no Senac: 
 
  
 Número da inscrição;Documento de identidade;Comprovante de residência;CPF 
(inscrição efetuada com o CPF que não seja do aluno será automaticamente 
desconsiderada);Declaração da escola que estuda.  
 
Fonte: Senac RN 
 
0 Comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
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Senac disponibiliza 1.700 vagas para alunos da rede estadual - Notícias - Educação - 
Nominuto.com 
 
 
O Senac, em parceria com o Governo Federal e com a Secretaria de Estado da 
Educação e da Cultura, ofertará cerca de 1.700 vagas gratuitas para alunos das 
escolas estaduais norteriograndenses, no primeiro semestre de  2014, por meio do 
Programa  Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).  
 
As  inscrições  estão  abertas  e  seguem  até  a  próxima  sexta-feira  (28), pelo  site 
www.pronatec.rn.gov.br para  os  cursos de Formação Inicial  e 
Continuada  e  de  nível técnico.  
 
 Interessados  em concorrer  às  vagas devem ter idade mínima de 15 anos e estarem 
regularmente matriculados em qualquer entidade da rede estadual de ensino. O 
estudante deve observar o pré-requisito de cada curso e só poderá se inscrever para 
capacitação em turno oposto ao frequentado por ele na escola. 
 
Os  cursos  abrangem formação  em 
áreas  como  informática,  turismo,  gestão,  beleza,saúde e comércio, em um total 
de 30 cursos distintos. As aulas serão realizadas nos municípios de Natal, Macaíba, 
Assú e Caicó. Quando os  inscritos forem em número maior  que o  quantitativo de 
vagas ofertadas, ocorrerá um sorteio eletrônico pela Secretaria de Estado da 
Educação e da Cultura.  
 
O resultado será divulgado no dia 6 de março, através do site 
www.pronatec.rn.gov.br Além da capacitação gratuita, que inclui o material didático 
e equipamentos necessários,o aluno ainda tem acesso a uma Bolsa-Auxílio, a fim de 
contribuir com as despesas de transporte e alimentação. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Matrículas abertas para pós-graduação e cursos técnicos a distância 

 
 
 
A Pós-Graduação da Rede Senac EAD é a melhor opção para quem procura novos 
desafios para crescer profissionalmente, adquirir conhecimento e desenvolver seu 
potencial. São mais de dez opções de cursos com foco nas demandas do mercado de 
trabalho, em áreas como gestão, marketing, educação, meio ambiente e produção 
de alimentos. 
 
As matrículas estão abertas até o próximo dia 28 de fevereiro. No Rio Grande do 
Norte, há polos nos municípios de Natal e Mossoró. 
 
Além disso, a instituição também conta com opções de cursos técnicos a distância, 
nestas mesmas cidades. Há capacitações para: Técnico em Administração, Técnico 
em Marketing, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Transações Imobiliárias. 
 
De acordo com levantamento realizado no ano passado pelo Senac, mais de 80% dos 
alunos dos cursos técnicos da Instituição já concluem a habilitação com um emprego 
garantido. O diploma de Técnico de Ensino Médio tem validade nacional e é 
assegurado àqueles que tiverem concluído o curso técnico do Senac e o ensino 
médio. 
 
Saiba mais: http://www.ead.senac.br/polos/rn/natal/ 
 
  
 
(Fonte: www.fecomerciorn.com.br) 
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24 de fevereiro de 2014  
 Senac disponibilizará mais de 9.600 vagas gratuitas  
 Qualificação na área de Turismo e Hospitalidade 
 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/RN) disponibilizará, ao longo 
deste ano, mais de 9.600 vagas, em cerca de 40 cursos, para qualificação de mão de 
obra com foco no segmento de Turismo e Hospitalidade. Isso representa um 
crescimento de 67%, em relação às matriculas realizadas em 2013. 
 
 As principais oportunidades de qualificação no segmento foram tema de palestra no 
5º Fórum de Turismo do RN, evento que terminou ontem (20), em Natal, e teve 
realização da Argus Eventos de Turismo.  
 
 
 Do total de vagas disponibilizadas pela instituição para o setor, 78% serão 
destinadas ao público de baixa renda, por meio do Programa Senac de Gratuidade 
(PSG) e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A 
expectativa é beneficiar, gratuitamente, cerca de 7.500 pessoas. 
 
 O Diretor Regional do Senac, Helder Cavalcanti, destaca a importância da 
interiorização das oportunidades de capacitação, como forma de fortalecer a cadeia 
produtiva do turismo, em todas as regiões do estado. “Através do Pronatec, 
realizaremos cursos profissionalizantes em mais de 100 municípios norte-rio-
grandenses, no ano de 2014. Estamos certos de que a qualificação se refletirá 
diretamente na melhoria do padrão dos serviços prestados, contribuindo para a 
consolidação e expansão do turismo no interior do estado”, disse. 
 
 No RN, há mais de 100 cursos no portfólio do Senac voltados para qualificação no 
segmento de Turismo e Hospitalidade, nas modalidades Formação Inicial e 
Continuada e Cursos Técnicos. Destacam-se, ainda, os programas específicos de 
idiomas referências em qualidade no estado. Atualmente, são mais de quatro mil 
alunos em sala de aula, estudando os idiomas inglês, espanhol, francês, italiano e 
alemão. 
 
Autor: | Fonte: Assessora Técnica - Comunicação 
 
 
Classificação: Positiva 
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