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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE           DATA: 12.03.14              
Sentado à beira do caminho - Tribuna do Norte 
 
Os hoteleiros do Rio Grande do Norte estão “por aqui” com o governo Rosalba. 
Faltando pouco mais de três meses para o pontapé inicial da Copa do Mundo da Fifa, 
representantes da principal entidade representativa do setor elevaram o tom das 
críticas à falta de política para o turismo. Pela manhã, o vice-presidente 
da  Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RN), George Gosson, que 
ocupa também o cargo de coordenador da Câmara Empresarial do Turismo 
(Fecomércio/RN) usou o twitter para dizer que passados 70 dias da saída de Renato 
Fernandes, o governo ainda não indicou um substituto, estando a Secretaria 
Estadual de Turismo (Setur/RN) sob coordenação de um interino. “Tudo à espera... 
De que mesmo?”, indagou. 
 
Competitividade perdida À tarde, numa entrevista à Band Natal, o presidente da 
ABIH/RN, Habib Chalita Júnior, foi mais contundente. “O Rio Grande do Norte está a 
cada dia perdendo competitividade e a economia ficando à mercê (….) Mas este 
governo vai passar. Então iremos fazer um forte trabalho [de recuperação] do 
turismo”, disse ele, depois de apresentar as principais reivindicações do setor. 
 
Cegueira Uma delas é a redução da alíquota do querosene de aviação para baixar os 
custos das empresas aéreas. Segundo ele, com a redução do ICMS, o Ceará 
conquistou um voo direto Fortaleza-Miami e a Paraíba já tem a promessa de outro - 
João Pessoa-Bueno Aires – assim que a medida for implementada. “Será que o 
governo é cego e não vê que o turismo é uma pasta  de receita? Aliás, uma das 
principais pastas de receita. No governo atual nenhum novo roteiro turístico foi 
criado e isso gera consequências para a economia, para o artesanato, para o guia 
turístico, para o governo e por aí vai. São 52 segmentos ligados diretamente ao 
turismo”, disse Chalita. &quot;Não vou deixar o ministério da Previdência Social, a 
não ser que tomem ele de mim”, Garibaldi Filho, senador (PMDB-RN), em visita a 
Caicó, reforçando o discurso de que não será candidato nas eleições deste ano, mas 
deixando claro que o partido vai disputar o governo do Estado. 
 
Aviso aos navegantes O general indicado pela governadora Rosalba Ciarlini para 
comandar a segurança pública do Rio Grande do Norte, gosta de escrever artigos, 
comentar matérias postadas em blogues, enviar emails para os colegas militares. E é 
um excelente marqueteiro de si mesmo. Em setembro do ano passado, ao reforçar 
comentário de um blogueiro sobre a competência do Ministério Público do Rio 
Grande do Sul em relação as demandas de índios e quilombolas que tentaram 
invadir o Palácio Piratini, o general carregou nas tintas: “Estamos construindo ou 
desconstruindo uma sociedade da forma mais danosa possível ao que queremos 
para o futuro. Essa história de darmos prioridade maior para as ditas minorias está 
fazendo com que as palavras escritas em nossa Bandeira Nacional não sirvam para 
nada. Essas mesmas minorias é que deveriam se adequar ao perfil da maioria dos 



 

brasileiros.” 
 
Quem sai O secretário (ainda) de Segurança Pública e da Defesa Social, Aldair da 
Rocha, concede coletiva nesta terça-feira, 10 horas, no auditório da Emater. 
 
Segurança No dia em que o Governo do Estado anunciou o nome do novo secretário 
da segurança pública do Rio Grande do Norte, a Associação de Municípios do Seridó 
Oriental (AMSO) fez reunião para discutir a violência na região. Segundo os blogs, na 
abertura do encontro, o delegado Antônio Pinto, de Currais Novos, fez um retrato da 
situação atual, desanimadora: “A polícia civil não existe no interior, está quase 
minguando. Já fui chamado a atenção pelos meus superiores, mas não dá pra se 
calar.” Contas O Sebrae fez as contas sobre a arrecadação de janeiro de ICMS e  ISS 
pagos pelas pequenas empresas geraram para o Estado e municípios do Rio Grande 
do Norte. R$ 15,6 milhões. Aumento  de 6,2% em relação a igual mês do ano 
passado e superior 16,4% no comparativo com dezembro/2013. 
 
Eleição O ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou pedido do 
PSDB para que a presidenta Dilma Rousseff fosse proibida de promover reuniões de 
campanha no Palácio da Alvorada. O PSDB acionou o TSE após Dilma ter se reunido 
na semana passada na residência oficial com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, dirigentes do PT, outros políticos e dois publicitários. O mérito da 
representação do PSDB, no qual é pedida a imposição de multa, deverá ser analisado 
pelo plenário do TSE, que é integrado por sete ministros. 
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VEÍCULO: BLOG SIDNEY SILVA           DATA: 11.03.14              
 
Sesc RN oferece 165 vagas em cursos gratuitos de abril; inscrições podem ser feitas 
também em Caicó 
 
As inscrições para os cursos gratuitos de abril do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG) já estão abertas. Até sexta-feira (14/03), os interessados podem se 
candidatar às 165 vagas em cursos oferecidos pelo Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc, nas cidades de Natal, Mossoró, Caicó e Nova Cruz. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br 
 
No mês de abril, os alunos aprenderão, nos cursos do PCG, habilidades nas áreas de 
culinária e de trabalhos manuais, com destaque para a decoração de roupas com 
temas de Páscoa, já de olho na festividade. São oportunidades de comerciários, seus 
dependentes e da população em geral gerarem rendas extras a partir do que foi 
absorvido em sala de aula. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 17 a 21/03 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados é divulgada no site do Sesc RN dia 25/03,e as aulas têm início a partir do 
dia 01/04. 
 
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. 
 
Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo cursos preparatórios para o 
ENEM). 
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VEÍCULO: BLOG SIDNEY SILVA           DATA: 11.03.14              
 
Os cursos gratuitos de setembro do Programa de Comprometimento e Gratuidade 
(PCG), iniciativa do Sistema Fecomércio/RN por meio do SESC, já estão com 
inscrições abertas. Até dia 10 de agosto, os interessados podem se candidatar às 850 
vagas disponíveis. 
 
São 44 opções de cursos nas áreas de culinária, beleza, artesanato e administração, 
distribuídos nas cidades de Caicó, São Paulo do Potengi, Mossoró, Natal e Macaíba. 
O edital está disponível aqui. 
 
Na área da culinária, os alunos aprendem a fazer petiscos para festas que podem dar 
aquela força no orçamento mensal, como, por exemplo, os cursos de bolos 
artísticos, de doces e salgados e de tortas doces e salgadas. No âmbito 
administrativo, serão ofertadas noções de gestão financeira, auxiliar financeiro e de 
contabilidade. Já os cursos de artes manuais ensinam técnicas para produzir 
almofadas e carteiras decoradas, por exemplo. Além disso, serão ministrados cursos 
de manicure, corte e escova. 
 
De abril a junho deste ano, o PCG realizou mais de 100 cursos. A expectativa é de 
que, até dezembro, cerca de 900 pessoas participem dos cursos do programa do 
SESC. 
 
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 é divulgada no 
site do SESC (www.sescrn.com.br). 
 
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. Todas as informações e o edital do PCG estão 
disponíveis no site do SESC. Para efetuar a inscrição, é necessário ir à unidade SESC 
onde será ministrado o curso, das 8h às 18h. 
 
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: 
 



 

Inscrições para cursos de agosto do Programa de Comprometimento e Gratuidade 
(PCG) do SESC RN de 02 a 13/07, das 8h às 18h 
 
SESC Centro: Rua Coronel Bezerra, nº 33, Cidade Alta, Natal 
 
SESC Mossoró: Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia 
 
SESC Seridó (Caicó): Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem 
 
SESC São Paulo do Potengi: Avenida Ouro Branco, nº 297, Novo Juremal 
 
SESC Macaíba: Rua Professor Caetano, nº. 310, Centro, Macaíba/RN 
 
SESC Ler Zona Norte: Rua Paranduva, S/N, Conjunto Santa Catarina – Natal/RN 
 
Informações: 3211-5577 (Ramal 236) 
 
Para visualizar a grade dos cursos, clique AQUI 
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VEÍCULO: PORTAL G1           DATA: 11.03.14              
G1 - Sesc oferece 165 vagas no RN para cursos gratuitos em abril - notícias em Rio 
Grande do Norte 
 
 
Sesc oferece 165 vagas no RN para cursos gratuitos em abril  
 Inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (14).Cursos são nas áreas de 
culinária e de trabalhos manuais.  
 
 As inscrições para os cursos gratuitos de abril do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG) já estão abertas. Até sexta-feira (14), os interessados podem se 
candidatar às 165 vagas em cursos oferecidos pelo Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc, nas cidades de Natal, Mossoró, Caicó e Nova Cruz. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc (clique AQUI). 
 
Os cursos são nas áreas de culinária e de trabalhos manuais, com destaque para a 
decoração de roupas com temas de Páscoa, já de olho na festividade. São 
oportunidades de comerciários, seus dependentes e da população em geral gerarem 
rendas extras a partir do que foi absorvido em sala de aula. 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 17 a 21 e 
leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados é divulgada no site do Sesc RN dia 25,e as aulas têm início a partir do dia 
1º de abril. 
 
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. 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE           DATA: 11.03.14              
Sesc RN oferece 165 vagas em cursos gratuitos para o mês de abril | O Jornal de 
Hoje 
 
O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc RN.  

 
Foto:Divulgação 
As inscrições para os cursos gratuitos de abril do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG) já estão abertas. Até sexta-feira (14/03), os interessados podem se 
candidatar às 165 vagas em cursos oferecidos pelo Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc, nas cidades de Natal, Mossoró, Caicó e Nova Cruz. O edital com todas as 
informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
No mês de abril, os alunos aprenderão, nos cursos do PCG, habilidades nas áreas de 
culinária e de trabalhos manuais, com destaque para a decoração de roupas com 
temas de Páscoa, já de olho na festividade. São oportunidades de comerciários, seus 
dependentes e da população em geral gerarem rendas extras a partir do que foi 
absorvido em sala de aula. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 17 a 21/03 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados é divulgada no site do Sesc RN dia 25/03,e as aulas têm início a partir do 
dia 01/04. 
 
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. 
 
Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo cursos preparatórios para o 
ENEM) 
 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de abril do PCG Quando? Até sexta-
feira (14/03), das 8h às 17h Onde?Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta)  
Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião)  
Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem, Caicó)  
Sesc Mossoró ( Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia INSCRIÇÕES GRATUITAS 
Mais: www.sescrn.com.br 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE            DATA: 11.03.14             EDITORIA: CULTURA 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE            DATA: 11.03.14             
 Gordura localizada pode ser reduzida com ajuda de nutracêuticos | O Jornal de 
Hoje 
 
 
 
Apesar de poderem ser comprados sem prescrição médica, o ideal é buscar 
orientação profissional para que seja analisado o período de uso do produto, já que 
ele não deve ser contínuo. Foto:Divulgação 
Na batalha contra a gordurinha localizada, aderir a um programa completo de 
tratamento é o melhor caminho para alcançar um resultado satisfatório e 
duradouro. Paralelamente à adequação dos hábitos alimentares e à prática regular 
de exercícios físicos, podem ser ingeridos os nutracêuticos, itens que incorporam, 
geralmente, extratos produzidos a partir de alimentos, substâncias sintetizadas ou 
vegetais. 
 
Apresentados em forma de cápsula ou mesmo de uma maneira mais simpática, 
como chá e gelatina, eles auxiliam o aumento da quebra da gordura corporal a partir 
dos elementos contidos na formulação. Apesar de poderem ser comprados sem 
prescrição médica, o ideal é buscar orientação profissional para que seja analisado o 
período de uso do produto, já que ele não deve ser contínuo, além da condição física 
para que nenhum problema com a saúde ocorra. 
 
Usado sozinho, o nutracêutico emagrece 
 
Mito. “O nutracêutico favorece o aceleramento do conjunto de ações que contribui 
para o resultado final do emagrecimento”, diz Roseli Espindola Balchiunas, 
professora do bacharelado em nutrição do Centro Universitário Senac. Isso significa 
que, além de ingerir o item, é preciso ter alimentação balanceada e fazer atividades 
físicas regulares, indicadas por um especialista em controle de peso. 
 
Esse tipo de produto reduz medidas 
 
Verdade. Independemente da forma de apresentação, o nutracêutico destinado ao 
emagrecimento auxilia o controle do apetite e, consequentemente, na redução da 
ingestão de calorias. Mais regrada, a pessoa que o usa monta, gradativamente, 
pratos menos calóricos e perde medidas. 
 
Nutracêutico pode queimar gordura 
 
Verdade. De acordo com a combinação de extratos naturais é possível chegar a uma 
fórmula que seja coadjuvante na queima das gordurinhas localizadas, ao acelerar o 
metabolismo, e na desintoxicação das células. Amplamente conhecidos por 
potencializar o funcionamento metabólico, a cafeína e o guaraná, normalmente, são 



 

incluídos nas composições para esta finalidade. 
 
Não há limite de tempo para uso 
 
Mito. Por se tratar de um auxiliar no tratamento de perda de medidas, o 
nutracêutico é usado por um período de tempo, até o resultado seja alcançado, e 
não continuamente. 
 
Pura verdade 
 
Nutracêuticos colaboram para a queima de gordura localizada, ao combinarem em 
sua fórmula substâncias que potencializam o trabalho do metabolismo. Contudo, 
eles devem ser unidos a outras soluções favoráveis à perda da gordurinha localizada, 
como alimentação saudável e atividades físicas, pois sozinho não alcançam o efeito 
esperado. O ideal é que não sejam usados continuamente, apenas durante o período 
de tratamento. 
 
Fonte:IG 
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VEÍCULO: RG NEWS            DATA: 12.03.14              
 
Inscrições para o Sisutec serão abertas dia 17 de março | RG News | Rafael 
Godeiro - RN 
 
 
O Ministério da Educação informou que as inscrições para o Sistema de Seleção 
Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) vão começar no dia 17 de 
março, com encerramento no dia 21. Em 2013, primeiro ano do Sisutec, foram 
abertas 239.792 vagas em cursos técnicos para quem já havia concluído o ensino 
médio. Por meio desse sistema que instituições públicas e particulares de educação 
superior e de educação profissional e tecnológica oferecem vagas gratuitas em 
cursos técnicos. Podem se inscrever pessoas que participaram do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 
 
Foram, ao todo, 117 cursos oferecidos em 586 estabelecimentos, dentre instituições 
de ensino superior; escolas técnicas privadas, institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia; escolas técnicas vinculadas a universidades federais; escolas 
estaduais e municipais e unidades do chamado Sistema S (Senai, Sesi, Senac, Senat, 
dentre outras). 
 
 
Classificação: Positiva



 

VEÍCULO: KALLYNA KELLY            DATA: 11.03.14              
Sisutec terá inscrições abertas em 17 de março 
 
 
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e 
Tecnológica (Sisutec) vão começar no dia 17 de março, com encerramento no dia 21. 
A informação foi confirmada pelo Ministério da Educação. 
 
Podem se inscrever pessoas que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). 
 
Foram, ao todo, 117 cursos oferecidos em 586 estabelecimentos, dentre instituições 
de ensino superior; escolas técnicas privadas, institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia; escolas técnicas vinculadas a universidades federais; escolas 
estaduais e municipais e unidades do chamado Sistema S (Senai, Sesi, Senac, Senat, 
dentre outras). 
 
O Sisutec é uma das vias de acesso ao Pronatec. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ALUIZIO LACERDA/CARNAUBAIS EM DIA            DATA: 12.03.14              
Aluizio Lacerda: CONVITE 
 
AULA INAUGURAL DO PRONATEC Acontecerá neste dia 13/03 (quinta-feira) às 
19:00hs no CEMEI localizado no Bairro Pacheco, a Aula Inaugural do PRONATEC no 
nosso município. 
 
 Estarão presentes nesse evento autoridades locais, representantes do SENAC de 
Natal e Assú e alunos dos cursos. Os cursos que serão ministrados em nosso 
município serão: * Almoxarife - 25 vagas * Auxiliar de Pessoal - 25 vagas * Garçom - 
25 vagas * Recepcionista - 20 vagas TOTAL: 95 alunos inscritos  
 
O PRONATEC tem sido uma conquista para o nosso município e fruto dos esforços do 
Governo Mais Desenvolvimento através da pessoa de Luizinho e do atual prefeito 
Junior e também através da ex-secretária Mária Cavalcante. 
 
 A qualificação dos nossos cidadãos é mais um degrau para podermos alcançar o 
desenvolvimento e qualidade de vida.  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS            DATA: 11.03.14              
 
 Empreendedor individual de Ceará-Mirim será capacitado  
 Oficina sobre Gestão Financeira teve início nesta segunda (10)  
 
 Teve início nesta segunda-feira (10), a oficina sobre Gestão Financeira, às 19h, na 
Estação Cultura Prefeito Roberto Varela, direcionada aos micro e pequenos 
empreendedores de Ceará-Mirim. 
 
 A oportunidade chega ao município por meio de mais uma parceria firmada entre a 
Prefeitura através da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômico e o SEBRAE, que inicia a temporada de cursos 
gratuitos, voltados para as áreas de Turismo e Desenvolvimento Econômico no 
município de Ceará-Mirim. 
 
 Para este semestre ainda estão previstos os cursos de Relações Humanas de 07 a 11 
de abril, Atendimento ao Cliente de 25 a 30 de abril e Manipulação Segura de 
Alimentos, com data a ser definida, todos com inscrições já abertas, na secretaria, 
Centro Administrativo, em frente ao Banco do Brasil, centro da cidade. 
 
 “Estamos apenas dando prosseguimento a uma prática iniciada desde o primeiro 
mantado do prefeito Antônio Peixoto, que é a de qualificar a mão-de-obra local, e 
neste sentido essas parcerias são fundamentais”, enfatizou, o secretário Fernando 
Lessa, lembrando ainda que nesse período a prefeitura já qualificou mais de 5.400 
pessoas por meio do SEBRAE e SENAC. 
 
   
 
 Maiores informações através do telefone da secretaria: 3274-4123 com Rita de 
kássia, agente de desenvolvimento. 
 
   
 
Autor: | Fonte: Diretoria de Comunicação Social - Prefeitura de Ceará mirim 
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VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM            DATA: 11.03.14              
 
Inscrições para o Sisutec serão abertas dia 17 de março - 
 
 
Agência Brasil 
 
 O Ministério da Educação informou hoje que as inscrições para o Sistema de Seleção 
Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) vão começar no dia 17 de 
março, com encerramento no dia 21. Em 2013, primeiro ano do Sisutec, foram 
abertas 239.792 vagas em cursos técnicos para quem já havia concluído o ensino 
médio. Por meio desse sistema que instituições públicas e particulares de educação 
superior e de educação profissional e tecnológica oferecem vagas gratuitas em 
cursos técnicos. Podem se inscrever pessoas que participaram do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 
 
 Foram, ao todo, 117 cursos oferecidos em 586 estabelecimentos, dentre instituições 
de ensino superior; escolas técnicas privadas,  institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia; escolas técnicas vinculadas a universidades federais; escolas 
estaduais e municipais e unidades do chamado Sistema S (Senai, Sesi, Senac, Senat, 
dentre outras). 
 
 O Sisutec é uma das vias de acesso ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), que foi criado pelo governo federal em 2011 com o 
objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica e 
oferece dois tipos de curso: o técnico, para quem está matriculado no ensino médio, 
com duração de um ano, e o curso de formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional, com duração mínima de dois meses para quem concluiu . 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES            DATA: 11.03.14              
Inscrições para o Sisutec serão abertas dia 17 de março 
 
 
- Publicado por Robson Pires - Em Notas - 11 mar 2014 - 07:49 -  
 
O Ministério da Educação informou que as inscrições para o Sistema de Seleção 
Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) vão começar no dia 17 de 
março, com encerramento no dia 21. Em 2013, primeiro ano do Sisutec, foram 
abertas 239.792 vagas em cursos técnicos para quem já havia concluído o ensino 
médio. Por meio desse sistema que instituições públicas e particulares de educação 
superior e de educação profissional e tecnológica oferecem vagas gratuitas em 
cursos técnicos. Podem se inscrever pessoas que participaram do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 
 
Foram, ao todo, 117 cursos oferecidos em 586 estabelecimentos, dentre instituições 
de ensino superior; escolas técnicas privadas, institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia; escolas técnicas vinculadas a universidades federais; escolas 
estaduais e municipais e unidades do chamado Sistema S (Senai, Sesi, Senac, Senat, 
dentre outras). 
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Inscrições para o Sisutec serão abertas dia 17 de março ~ ODBNews.com 
 
  Marcos Pereira 
   
 
O Ministério da Educação informou que as inscrições para o Sistema de Seleção 
Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) vão começar no dia 17 de 
março, com encerramento no dia 21. Em 2013, primeiro ano do Sisutec, foram 
abertas 239.792 vagas em cursos técnicos para quem já havia concluído o ensino 
médio. Por meio desse sistema que instituições públicas e particulares de educação 
superior e de educação profissional e tecnológica oferecem vagas gratuitas em 
cursos técnicos. Podem se inscrever pessoas que participaram do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 
 
Foram, ao todo, 117 cursos oferecidos em 586 estabelecimentos, dentre instituições 
de ensino superior; escolas técnicas privadas, institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia; escolas técnicas vinculadas a universidades federais; escolas 
estaduais e municipais e unidades do chamado Sistema S (Senai, Sesi, Senac, Senat, 
dentre outras). 
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Prefeitura de Extremoz inicia novas turmas do Pronatec 
 
A Prefeitura de Extremoz, por meio da Secretaria de Trabalho, Habitação e 
Assistência Social, iniciou nos primeiros dias de março novas turmas em parceria 
com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Os 
cursos ofertados são de Garçom, Almoxarifado,Porteiro e Vigia, sendo contempladas 
as comunidades de Pitangui, Barra do Rio e Contentas respectivamente. 
 
De acordo com a secretária de Assistência Social, Renata Rêgo, a parceria é com o 
SENAC que tem previsto mais três turmas no primeiro trimestre. &quot;Teremos 
também nove turmas com a parceria da UFRN, sendo beneficiadas as comunidades 
de Jenipabu, Pitangui, Campinas,Comum, Centro e Capim&quot;, garantiu Renata 
Rêgo. 
 
De acordo com o prefeito Klauss Rêgo, a atual gestão tem se preocupado com a 
qualificação profissional dos munícipes a fim de prepará-los para o mercado de 
trabalho. 
 
As inscrições acontecem no CRAS e nas localidades especificas, porém o público 
prioritário são os usuários do Programa Bolsa Família. Para 2014 existe a previsão de 
executar mais de trinta cursos, atingindo a área Urbana, Rural e o litoral município, 
contemplado por seis praias. 
 
Mais informações no CRAS, situado no Complexo Urbanístico Francisco Rêgo, 
conjunto Estrela do Mar ou através do telefone 84 3279-4915. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

NOTICIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 12.03.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 12.03.14             EDITORIA: POLÍTICA 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 12.03.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE            DATA: 11.03.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE            DATA: 11.03.14             EDITORIA: POLÍTICA  



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL            DATA: 12.03.14             EDITORIA: PRINCIPAL 



 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 12.03.14             EDITORIA: NATAL 

 
 
 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL            DATA: 12.03.14             EDITORIA: ECONOMIA  



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE            DATA: 11.03.14             EDITORIA: MARCOS 
AURELIO DE SÁ  



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL            DATA: 12.03.14             EDITORIA: ÚLTIMAS  



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL            DATA: 12.03.14             EDITORIA: ECONOMIA  



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 12.03.14             EDITORIA: GERAL 

Produção industrial cresce, mas não recupera perdas 

Publicação: 12 de Março de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Rio (AE) - A produção industrial brasileira voltou a crescer em janeiro, mas a alta de 
2,9% em relação a dezembro ainda não confirma uma retomada do setor. O 
resultado não foi suficiente para recuperar os dois meses anteriores de queda, e a 
indústria nacional ainda opera 4% abaixo do patamar recorde de maio de 2011, 
informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ontem. 
Divulgação

A produção de automóveis é uma das que impedem mais vigor 
 
Na passagem de dezembro para janeiro, os resultados positivos alcançaram todas as 
categorias de uso. Os destaques foram os setores farmacêutico, veículos 
automotores e máquinas e equipamentos. No entanto, analistas apontam que a 
expansão na produção ainda está muito concentrada no segmento de bens de 
capital - sobretudo caminhões e máquinas e equipamentos -, que deve mostrar um 
ajuste nos próximos meses, devido à redução dos estímulos para o setor. 
 
“O cenário, no curto prazo, é menos favorável ao crescimento dos investimentos. As 
taxas de juros reais estão em alta e seus efeitos acumulados sobre os investimentos 
devem ser mais intensos este ano. Além disso, a confiança dos empresários está em 
níveis baixos”, apontaram os economistas Gabriela Fernandes e Aurélio Bicalho, na 
avaliação da Divisão de Pesquisa Macroeconômica do Itaú Unibanco. 



 

 
Os estímulos do governo à aquisição de caminhões e máquinas e equipamentos 
vinham sustentando a alta na produção de bens de capital descolada do resto da 
indústria nos últimos meses. A categoria foi a única a registrar resultado positivo em 
janeiro na comparação com o mesmo mês de 2013 (2,5%) e em relação ao 
acumulado de 12 meses (12,1%). Houve influência da concessão de financiamento 
de grandes proporções para alguns projetos, do programa de renovação da frota de 
veículos pesados e da supersafra de grãos registrada em 2013, lembrou André 
Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE. 
 
Entretanto, a produção da indústria como um todo recuou 2,4% em janeiro em 
relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado de 12 meses, houve aumento 
de apenas 0,5%. A evolução mais lenta da demanda doméstica e um cenário externo 
mais adverso explicam o momento de baixo dinamismo. “Seja porque as famílias 
estão com níveis de inadimplência ainda em patamar elevado, seja pelo 
comprometimento maior da renda, o crédito mais restritivo, taxas de juros elevadas, 
esses são fatores que ajudam a entender muito dessa dinâmica que acaba não 
ajudando a impulsionar a demanda doméstica”, afirmou Macedo. 
 
Veículos 
Em janeiro, enquanto a alta de 8,7% na fabricação de caminhões ajudou a 
impulsionar o resultado de bens de capital, a produção de automóveis teve um 
recuo de 18,2% em relação ao mesmo mês de 2013, derrubando a categoria de bens 
duráveis no período (-5,4%). As perdas nas montadoras podem ser reflexo da 
diminuição nas exportações brasileiras para a Argentina, mas ainda não é possível 
mensurar esse impacto pela pesquisa, alertou Macedo, que prefere atribuir o 
movimento a um ajuste de produção em função de estoques altos. 
 
Embora alguns especialistas não estejam convencidos de que o cenário indique uma 
retomada no parque industrial do País, o horizonte para a indústria em 2014 é 
favorável, apontou o economista-chefe do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi), Rogério César de Souza. O câmbio mais 
desvalorizado e às concessões na área de infraestrutura e logística podem sustentar 
um aumento na produção de bens de capital. “Mas essa retomada só vai ficar mais 
clara lá pelo meio do ano. Vai depender muito do comportamento de bens 
intermediários, que têm sofrido concorrência com importados. Há muitas 
incógnitas”, ponderou Souza.  
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