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 ABIH-RN e trade estão unidos por mais voos a Natal 
 O workshop “Natal com Você na Copa” contou com a presença de executivos de 28 
hotéis e três receptivos do Rio Grande do Norte 
 
No workshop &quot;Natal com Você na Copa&quot;, com a presença de executivos 
de 28 hotéis e três receptivos do Rio Grande do Norte, muitos deles se queixaram à 
reportagem da PANROTAS e PanHotéis que os bilhetes aéreos da região Sudeste 
com destino a Natal, por exemplo, estão &quot;muito caros&quot;. 
 
&quot;Todo o trade do Rio Grande do Norte - nós, a Abav-RN, a Abrasel-RN e outras 
entidades - está unido nessa luta para que o governo do Estado faça alguma coisa 
para reverter esse cenário&quot;, afirma o diretor-executivo da ABIH-RN, Márcio 
Guedes Miranda. 
 
&quot;Nesse sentido, queremos que o governo estadual baixe dos atuais 17% para 
12% a alíquota do ICMS sobre a querosene de aviação. Isso sem dúvida poderá 
ajudar bastante com que as tarifas aéreas baixem de preço.&quot; 
 
De acordo com Miranda, &quot;o governo do Ceará baixou para 12% a alíquota do 
ICMS sobre a querosene de aviação e já colheu ótimos frutos&quot;. 
 
&quot;Ainda com esse problema das altas tarifas aéreas, fiquei contente de saber 
que Natal é o segundo destino nacional mais vendido na Visual Turismo. Só 
perdemos para Salvador.&quot; 
 
&quot;A hotelaria potiguar também precisa do apoio dos governos de Natal e do Rio 
Grande do Norte para divulgar o destino, o que não está ocorrendo&quot;, critica 
ele. 
 
COPA DO MUNDO E MAIS ASSOCIADOS Em relação à Copa do Mundo, Miranda 
elogiou a logística de Natal. &quot;A distância média do estádio Arena das Dunas aos 
polos de maior concentração hoteleira da cidade é de apenas 12 quilômetros&quot;, 
destaca o diretor-executivo da ABIH-RN, se referindo à Praia de Ponta Negra e Via 
Costeira. &quot;Temos 30 mil leitos na cidade&quot;, contabibiliza. 
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Sobre a associação, Miranda disse que &quot;a ABIH-RN trabalha para trazer mais 
hotéis de pequeno porte e pousadas em todo o Estado&quot;. Hoje a entidade 
reúne 81 membros entre empresas de hospitalidade e receptivos. 
 
O workshop &quot;Natal com Você na Copa&quot; foi realizado ontem (segunda-
feira, dia 17) à noite no Circolo Italiano, em São Paulo. Segundo a ABIH-RN, cerca de 
300 agentes de viagens confirmaram presença no evento. 
 
O workshop teve o apoio da Fecomercio-RN, do Natal Convention &amp; Visitors 
Bureau, da Cooperativa de Desenvolvimento da Atividade Hoteleira e Turística 
(Coohotur) e do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Rio Grande 
do Norte. 
 
  
 
Fonte: Panrotas 
 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR/FATORRH    DATA: 18.03.14 
Setor de serviço faz a diferença | Fator RRH 
 
http://blogs.portalnoar.com/fatorrrh/setor-de-servico-faz-a-diferenca/ 
 
Clippada em: 18/03/2014 
 
Na esteira das contratações para o início do ano letivo e da profusão de concursos 
públicos (que aquece o segmento de cursinhos específicos), o segmento de Ensino, 
dentro do setor de Serviços foi um dos motores da geração de novos empregos 
formais no Rio Grande do Norte em fevereiro, abrindo 688 novas vagas em fevereiro 
segundo os dados dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta segunda, 17. 
 
Outro estrato do setor de Serviços que emplacou saldo positivo relevante foi o de 
Corretagem de Imóveis, com 561 novos postos. 
 
Os dois se juntaram ao setor de Hospedagem e Alojamentos (ligado diretamente à 
atividade turística), que registrou o terceiro melhor saldo dos serviceos, com 353 
novas carteiras de trabalho assinadas. 
 
Juntos, estes três estratos foram determinantes para o saldo final de 1.669 
empregos formais novos emplacado pelo setor de Serviços que, por sua vez, foi 
fundamental para o saldo positivo geral de empregos, registrado pelo Rio Grande do 
Norte no segundo mês do ano. 
 
Foram 961 novos empregos abertos, um dos melhores balanços entre contratações 
e demissões dos últimos cinco anos. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, 
já foram 1.858 novas vagas no estado. 
 
“Há tempos que a economia potiguar tem nos setores de Comércio e Serviços, 
incluindo o turismo, os seus pilares básicos. Os números deste início de ano só vêm 
ratificar esta situação. Os dados de fevereiro do Caged mostram o aquecimento do 
setores de Ensino, Corretagem (na esteira da recuperação da construção civil) e 
Turismo e também a esperada retração de vagas registrada no comércio a cada 
início de ano, quando se verifica o desligamento de parte dos colaboradores 
temporários contratados no final do ano anterior”, explica o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Outro dado positivo que pode ser verificado é quando se compara o desempenho do 
emprego formal no RN em fevereiro deste ano com o mesmo mês de anos 
anteriores. Em 2013, por exemplo, o saldo foi de 844 empregos a menos. Em 2012, 
foram -2.212 vagas registradas. 
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“Os números são animadores e podem ser considerados um termômetro 
interessante para este ano de Copa, no qual estamos apostando tantas fichas no que 
diz respeito ao aquecimento de nossa economia. 
 
O melhor desempenho do setor turístico neste início de ano, com taxas de ocupação 
batendo na casa dos 75%, teve reflexos diretos neste bom desempenho. 
Interessante notar que, se somarmos o saldo negativo de fevereiro de 2012 com o 
número de agora, podemos dizer que recuperamos mais de 3,1 mil vagas formais em 
dois anos. Isso é muito bom para nossa economia como um todo”, diz o presidente 
do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz.  
Com os números de janeiro, o setor de Comércio e Serviços – representado pela 
Fecomércio RN – já computa 286.563 empregos com carteira assinada no Rio Grande 
do Norte. Isto representa 46,50% do total de vagas formais do mercado potiguar. 
 
Fonte: Assessoria 
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 Setores de Ensino, Corretagem de Imóveis e Turismo foram os principais 
responsáveis, junto com a construção civil, pelo desempenho, um dos melhores da 
história para o primeiro bimestre do ano.  
 
Na esteira das contratações para o início do ano letivo e da profusão de concursos 
públicos (que aquece o segmento de cursinhos específicos), o segmento de Ensino, 
dentro do setor de Serviços foi um dos motores da geração de novos empregos 
formais no Rio Grande do Norte em fevereiro, abrindo 688 novas vagas em fevereiro 
segundo os dados dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados ontem (17).  
 
Outro estrato do setor de Serviços que emplacou saldo positivo relevante foi o de 
Corretagem de Imóveis, com 561 novos postos. Os dois se juntaram ao setor de 
Hospedagem e Alojamentos (ligado diretamente à atividade turística), que registrou 
o terceiro melhor saldo dos serviços, com 353 novas carteiras de trabalho assinadas.  
 
Juntos, estes três estratos foram determinantes para o saldo final de 1.669 
empregos formais novos emplacado pelo setor de Serviços que, por sua vez, foi 
fundamental para o saldo positivo geral de empregos, registrado pelo Rio Grande do 
Norte no segundo mês do ano. Foram 961 novos empregos abertos, um dos 
melhores balanços entre contratações e demissões dos últimos cinco anos. No 
acumulado dos dois primeiros meses do ano, já foram 1.858 novas vagas no estado. 
 
“Há tempos que a economia potiguar tem nos setores de Comércio e Serviços, 
incluindo o turismo, os seus pilares básicos. Os números deste início de ano só vêm 
ratificar esta situação. Os dados de fevereiro do Caged mostram o aquecimento do 
setores de Ensino, Corretagem (na esteira da recuperação da construção civil) e 
Turismo e também a esperada retração de vagas registrada no comércio a cada 
início de ano, quando se verifica o desligamento de parte dos colaboradores 
temporários contratados no final do ano anterior”, explica o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Outro dado positivo que pode ser verificado é quando se compara o desempenho do 
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emprego formal no RN em fevereiro deste ano com o mesmo mês de anos 
anteriores. Em 2013, por exemplo, o saldo foi de 844 empregos a menos. Em 2012, 
foram -2.212 vagas registradas.  
 
“Os números são animadores e podem ser considerados um termômetro 
interessante para este ano de Copa, no qual estamos apostando tantas fichas no que 
diz respeito ao aquecimento de nossa economia. O melhor desempenho do setor 
turístico neste início de ano, com taxas de ocupação batendo na casa dos 75%, teve 
reflexos diretos neste bom desempenho. Interessante notar que, se somarmos o 
saldo negativo de fevereiro de 2012 com o número de agora, podemos dizer que 
recuperamos mais de 3,1 mil vagas formais em dois anos. Isso é muito bom para 
nossa economia como um todo”, diz o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Com os números de janeiro, o setor de Comércio e Serviços – representado pela 
Fecomércio RN – já computa 286.563 empregos com carteira assinada no Rio Grande 
do Norte. Isto representa 46,50% do total de vagas formais do mercado potiguar. 
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Na esteira das contratações para o início do ano letivo e da profusão de concursos 
públicos (que aquece o segmento de cursinhos específicos), o segmento de Ensino, 
dentro do setor de Serviços foi um dos motores da geração de novos empregos 
formais no Rio Grande do Norte em fevereiro, abrindo 688 novas vagas em fevereiro 
segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
Outro segmento do setor de Serviços que emplacou saldo positivo relevante foi o de 
Corretagem de Imóveis, com 561 novos postos. Os dois se juntaram ao setor de 
Hospedagem e Alojamentos (ligado diretamente à atividade turística), que registrou 
o terceiro melhor saldo dos serviços, com 353 novas carteiras de trabalho assinadas. 
 
Juntos, estes três estratos foram determinantes para o saldo final de 1.669 
empregos formais novos emplacado pelo setor de Serviços que, por sua vez, foi 
fundamental para o saldo positivo geral de empregos, registrado pelo Rio Grande do 
Norte no segundo mês do ano. Foram 961 novos empregos abertos, um dos 
melhores balanços entre contratações e demissões dos últimos cinco anos. No 
acumulado dos dois primeiros meses do ano, já foram 1.858 novas vagas no estado. 
 
Presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz mostra importância do setor(Foto: 
Alberto Leandro) 
“Há tempos que a economia potiguar tem nos setores de Comércio e Serviços, 
incluindo o turismo, os seus pilares básicos. Os números deste início de ano só vêm 
ratificar esta situação. Os dados de fevereiro do Caged mostram o aquecimento dos 
setores de Ensino, Corretagem (na esteira da recuperação da construção civil) e 
Turismo e também a esperada retração de vagas registrada no comércio a cada 
início de ano, quando se verifica o desligamento de parte dos colaboradores 
temporários contratados no final do ano anterior”, explica o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Outro dado positivo que pode ser verificado é quando se compara o desempenho do 
emprego formal no RN em fevereiro deste ano com o mesmo mês de anos 
anteriores. Em 2013, por exemplo, o saldo foi de 844 empregos a menos. Em 2012, 
foram -2.212 vagas registradas. 
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“Os números são animadores e podem ser considerados um termômetro 
interessante para este ano de Copa, no qual estamos apostando tantas fichas no que 
diz respeito ao aquecimento de nossa economia. O melhor desempenho do setor 
turístico neste início de ano, com taxas de ocupação batendo na casa dos 75%, teve 
reflexos diretos neste bom desempenho. Interessante notar que, se somarmos o 
saldo negativo de fevereiro de 2012 com o número de agora, podemos dizer que 
recuperamos mais de 3,1 mil vagas formais em dois anos. Isso é muito bom para 
nossa economia como um todo”, diz o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Com os números de janeiro, o setor de Comércio e Serviços – representado pela 
Fecomércio RN – já computa 286.563 empregos com carteira assinada no Rio Grande 
do Norte. Isto representa 46,50% do total de vagas formais do mercado potiguar. 
 
FEVEREIRO de 2014 
Setor 
Var.FEV 
Saldo JAN 
SALDOFEV 
Var. Ano 
Extrativa Mineral 
-33 
11.956 
11.923 
39 
Ind. Transf. 
-437 
65.412 
64.975 
-1.821 
Serv. Ind. de Utilid.Púb. 
22 
6.320 
6.342 
58 
Constr. Civil 
600 
43.762 
44.362 
1.949 
Comércio 
85 
117.460 
117.545 



 

-340 
Serviços 
1.669 
167.349 
169.018 
3.663 
Adm. Pública 
7 
187.979 
187.986 
86 
Agropecuária 
-982 
15.047 
14.065 
-1.776 
Total RN 
931 
615.285 
616.216 
1.858 
 
  
 
 Atualizado em 18 de março às 11:05 
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O Rio Grande do Norte registrou nos dois primeiros meses do ano 438.882 vagas de 
empregos formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados de 
fevereiro de 2014 apontam 16.322 desligamentos e 17.253 admissões. 
 
Em Mossoró, o número de demissões é maior que o de admissões. Foram 
registrados em fevereiro 2.820 desligamentos e 2.155 desligamentos, o que gera 
uma variação negativa de -665. O grande vilão é o setor da &quot;Agropecuária, 
Extração Vegetal, Caça e Pesca&quot;, que teve 698 demissões e apenas 48 
admissões. 
 
 Dados do Caged, setor de Agropecuária - fevereiro de 2014 - Mossoró 
 
  
 
No Rio Grande do Norte, o o segmento de Ensino, no setor de Serviços  é um dos 
destaques na geração de emprego. Foram abertas 688 novas vagas de empregos 
formais em fevereiro. 
 
“Há tempos que a economia potiguar tem nos setores de Comércio e Serviços, 
incluindo o turismo, os seus pilares básicos. Os números deste início de ano só vêm 
ratificar esta situação. Os dados de fevereiro do Caged mostram o aquecimento do 
setores de Ensino, Corretagem (na esteira da recuperação da construção civil) e 
Turismo e também a esperada retração de vagas registrada no comércio a cada 
início de ano, quando se verifica o desligamento de parte dos colaboradores 
temporários contratados no final do ano anterior”, explica o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Para a Fecomércio, outro dado positivo que pode ser verificado é quando se 
compara o desempenho do emprego formal no RN em fevereiro deste ano com o 
mesmo mês de anos anteriores. Em 2013, por exemplo, o saldo foi de 844 empregos 
a menos. Em 2012, foram -2.212 vagas registradas. 
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A Federação do Comércio do Rio Grande do Norte aproveitou a divulgação do Caged 
de fevereiro para ressaltar a importância do setor de serviços na geração de 
empregos no Estado. Ao fazer uma análise dos dados do Ministério do Trabalho, a 
federação atribuiu o bom desempenho do setor neste início de ano aos segmentos 
Ensino, Corregatem de Imóveis e Hospedagem e Alojamento. 
 
“O segmento de Ensino, dentro do setor de Serviços foi um dos motores da geração 
de novos empregos formais no Rio Grande do Norte em fevereiro, abrindo 688 
novas vagas em fevereiro. Outro estrato do setor de Serviços que emplacou saldo 
positivo relevante foi o de Corretagem de Imóveis, com 561 novos postos. Os dois se 
juntaram ao setor de Hospedagem e Alojamentos (ligado diretamente à atividade 
turística), que registrou o terceiro melhor saldo dos serviços, com 353 novas 
carteiras de trabalho assinadas”, diz release divulgado na manhã desta terça-feira. 
 
“Há tempos que a economia potiguar tem nos setores de Comércio e Serviços, 
incluindo o turismo, os seus pilares básicos. Os números deste início de ano só vêm 
ratificar esta situação. Os dados de fevereiro do Caged mostram o aquecimento do 
setores de Ensino, Corretagem (na esteira da recuperação da construção civil) e 
Turismo e também a esperada retração de vagas registrada no comércio a cada 
início de ano, quando se verifica o desligamento de parte dos colaboradores 
temporários contratados no final do ano anterior”, explicou o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Outro dado positivo que pode ser verificado é quando se compara o desempenho do 
emprego formal no RN em fevereiro deste ano com o mesmo mês de anos 
anteriores. Em 2013, por exemplo, o saldo foi de 844 empregos a menos. Em 2012, 
foram -2.212 vagas registradas. 
 
“Os números são animadores e podem ser considerados um termômetro 
interessante para este ano de Copa, no qual estamos apostando tantas fichas no que 
diz respeito ao aquecimento de nossa economia. O melhor desempenho do setor 
turístico neste início de ano, com taxas de ocupação batendo na casa dos 75%, teve 
reflexos diretos neste bom desempenho. Interessante notar que, se somarmos o 
saldo negativo de fevereiro de 2012 com o número de agora, podemos dizer que 
recuperamos mais de 3,1 mil vagas formais em dois anos. Isso é muito bom para 
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nossa economia como um todo”, diz o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Com os números de janeiro, o setor de Comércio e Serviços – representado pela 
Fecomércio RN – já computa 286.563 empregos com carteira assinada no Rio Grande 
do Norte. Isto representa 46,50% do total de vagas formais do mercado potiguar. 
 
= = = = 
 
Abaixo, a evolução do emprego no RN, no mês de janeiro, entre 2003 e 2014 
 
  
 
  
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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 Setor de Serviços volta a fazer a diferença e RN já registra saldo positivo de 1.858 
empregos formais até fevereiro 
 Setores de Ensino, Corretagem de Imóveis e Turismo foram os principais 
responsáveis, junto com a construção civil, pelo desempenho, um dos melhores da 
história para o primeiro bimestre do ano. 
 
Na esteira das contratações para o início do ano letivo e da profusão de concursos 
públicos (que aquece o segmento de cursinhos específicos), o segmento de Ensino, 
dentro do setor de Serviços foi um dos motores da geração de novos empregos 
formais no Rio Grande do Norte em fevereiro, abrindo 688 novas vagas em fevereiro 
segundo os dados dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta segunda, 17. Outro 
estrato do setor de Serviços que emplacou saldo positivo relevante foi o de 
Corretagem de Imóveis, com 561 novos postos. Os dois se juntaram ao setor de 
Hospedagem e Alojamentos (ligado diretamente à atividade turística), que registrou 
o terceiro melhor saldo dos serviceos, com 353 novas carteiras de trabalho 
assinadas. 
 
Juntos, estes três estratos foram determinantes para o saldo final de 1.669 
empregos formais novos emplacado pelo setor de Serviços que, por sua vez, foi 
fundamental para o saldo positivo geral de empregos, registrado pelo Rio Grande do 
Norte no segundo mês do ano. Foram 961 novos empregos abertos, um dos 
melhores balanços entre contratações e demissões dos últimos cinco anos. No 
acumulado dos dois primeiros meses do ano, já foram 1.858 novas vagas no estado. 
 
&quot;Há tempos que a economia potiguar tem nos setores de Comércio e Serviços, 
incluindo o turismo, os seus pilares básicos. Os números deste início de ano só vêm 
ratificar esta situação. Os dados de fevereiro do Caged mostram o aquecimento do 
setores de Ensino, Corretagem (na esteira da recuperação da construção civil) e 
Turismo e também a esperada retração de vagas registrada no comércio a cada 
início de ano, quando se verifica o desligamento de parte dos colaboradores 
temporários contratados no final do ano anterior&quot;, explica o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Outro dado positivo que pode ser verificado é quando se compara o desempenho do 
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emprego formal no RN em fevereiro deste ano com o mesmo mês de anos 
anteriores. Em 2013, por exemplo, o saldo foi de 844 empregos a menos. Em 2012, 
foram -2.212 vagas registradas. 
 
&quot;Os números são animadores e podem ser considerados um termômetro 
interessante para este ano de Copa, no qual estamos apostando tantas fichas no que 
diz respeito ao aquecimento de nossa economia. O melhor desempenho do setor 
turístico neste início de ano, com taxas de ocupação batendo na casa dos 75%, teve 
reflexos diretos neste bom desempenho. Interessante notar que, se somarmos o 
saldo negativo de fevereiro de 2012 com o número de agora, podemos dizer que 
recuperamos mais de 3,1 mil vagas formais em dois anos. Isso é muito bom para 
nossa economia como um todo&quot;, diz o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Com os números de janeiro, o setor de Comércio e Serviços - representado pela 
Fecomércio RN - já computa 286.563 empregos com carteira assinada no Rio Grande 
do Norte. Isto representa 46,50% do total de vagas formais do mercado potiguar. 
 
  
 
Fonte: Fecomércio RN 
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 Escolas contratam mais e dão recorde ao RN  
 
 O Rio Grande do Norte fecha o mês de fevereiro com saldo positivo na geração de 
emprego: 931 empregos formais. A economia potiguar admitiu 17.253 trabalhadores 
com carteira assinada e dispensou 16.322, no mês passado. É a primeira vez, desde 
2003, que o número de contratações é maior que o demissões no segundo mês do 
ano, de acordo com  dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A PEC das 
Domésticas e obras da Copa do Mundo levaram os setores de serviços (1.660 postos 
de trabalho) e construção civil (600 postos) a liderarem na contratação de pessoal, 
de acordo com analistas do setor.  
 
O Estado teve o maior crescimento (2,16%) em contratação no setor de serviços do 
Nordeste, no primeiro bimestre - 3.663 postos - na comparação com o total de 
empregados de dezembro de 2013. O número de empregos criados em fevereiro de 
2014 é 29,8% maior que o de janeiro desse ano e 4,06% em relação ao mesmo 
período do ano passado, quando o RN teve saldo negativo (-844 postos de 
trabalho).  
 
No setor de serviços, a atividade de ensino foi a que mais contribuiu para este saldo, 
com a abertura de 688 novas vagas, seguido pela corretagem de imóveis, com 561 
novos postos, e hospedagem (353), no estado. 
 
“Os números são animadores e podem ser considerados um termômetro 
interessante para este ano de Copa, no qual estamos apostando tantas fichas no que 
diz respeito ao aquecimento de nossa economia. E vêm ratificar que  Comércio e 
Serviços, incluindo o turismo,  são os pilares básicos”, avalia o  presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.  
 
Escolas 
 
Nas escolas, o incremento se deu nas duas pontas do ensino: a educação infantil e o 
ensino superior. O primeiro, analisa o presidente do Sindicato das Escolas 
particulares do RN, Alexandre Marinho, o aumento de mais de 15% no número de 
vagas criadas para alunos de ensino infantil na rede privada e a maior procura pelo 
serviço em tempo integral é decorrente da mudança na legislação para a 
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formalização de empregados domésticos.  
 
“Com a PEC (das domésticas), os pais passaram a considerar mais viável, em termos 
de custo e de cuidados, educação, colocar o filho na escola em tempo integral do 
que contratar uma babá”, explicou Marinho. Para as turmas menores de 3 anos ou 
berçários, a proporção é de um profissional para cada três alunos. “Em geral, cada 
professor recebe reforço de até 3 auxiliares”, acrescenta. Os educadores ganham em 
média por hora aula R$ 25,00, na rede privada, onde os professores de cursinhos 
preparatórios recebem R$ 45,00, a hora aula. A estimativa toma por base os preços 
praticados nas 10 maiores escolas de Natal, de acordo com o Sindicato. 
 
Já no ensino superior, os programas de ampliação do acesso às Universidades, como 
Prouni, Enem e mesmo o Fies, levaram a necessidade de mais professores e maior 
nível de qualificação (mestres e doutores). “Há um crescimento não só em número 
de contratados, como também na valorização dos profissionais”, conclui o 
presidente do Sinepe.  
 
O melhor desempenho do setor turístico neste início de ano, com taxas de ocupação 
batendo na casa dos 75%, teve reflexos diretos no resultado do setor de serviços, 
avalia o presidente do Sistema Fecomércio/RN. “Se somarmos o saldo negativo de 
fevereiro de 2013 com o número de agora, recuperamos mais de 2,6 mil vagas 
formais em  doze meses. Isso é muito bom para nossa economia”, diz ele.  
 
Os dados de fevereiro do Caged, explica Marcelo Queiroz, mostram também a 
esperada retração de vagas registrada no comércio a cada início de ano, devido o 
desligamento de parte dos colaboradores temporários contratados no final de 2013. 
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Na esteira das contratações para o início do ano letivo e da profusão de concursos 
públicos (que aquece o segmento de cursinhos específicos), o segmento de Ensino, 
dentro do setor de Serviços foi um dos motores da geração de novos empregos 
formais no Rio Grande do Norte em fevereiro, abrindo 688 novas vagas em fevereiro 
segundo os dados dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta segunda, 17. Outro 
estrato do setor de Serviços que emplacou saldo positivo relevante foi o de 
Corretagem de Imóveis, com 561 novos postos. Os dois se juntaram ao setor de 
Hospedagem e Alojamentos (ligado diretamente à atividade turística), que registrou 
o terceiro melhor saldo dos serviços, com 353 novas carteiras de trabalho assinadas. 
 
Juntos, estes três estratos foram determinantes para o saldo final de 1.669 
empregos formais novos emplacado pelo setor de Serviços que, por sua vez, foi 
fundamental para o saldo positivo geral de empregos, registrado pelo Rio Grande do 
Norte no segundo mês do ano. Foram 961 novos empregos abertos, um dos 
melhores balanços entre contratações e demissões dos últimos cinco anos. No 
acumulado dos dois primeiros meses do ano, já foram 1.858 novas vagas no estado. 
 
“Há tempos que a economia potiguar tem nos setores de Comércio e Serviços, 
incluindo o turismo, os seus pilares básicos. Os números deste início de ano só vêm 
ratificar esta situação. Os dados de fevereiro do Caged mostram o aquecimento do 
setores de Ensino, Corretagem (na esteira da recuperação da construção civil) e 
Turismo e também a esperada retração de vagas registrada no comércio a cada 
início de ano, quando se verifica o desligamento de parte dos colaboradores 
temporários contratados no final do ano anterior”, explica o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Outro dado positivo que pode ser verificado é quando se compara o desempenho do 
emprego formal no RN em fevereiro deste ano com o mesmo mês de anos 
anteriores. Em 2013, por exemplo, o saldo foi de 844 empregos a menos. Em 2012, 
foram -2.212 vagas registradas. 
 
“Os números são animadores e podem ser considerados um termômetro 
interessante para este ano de Copa, no qual estamos apostando tantas fichas no que 
diz respeito ao aquecimento de nossa economia. O melhor desempenho do setor 

http://blogdobg.com.br/setor-de-servicos-volta-fazer-diferenca-e-rn-ja-registra-saldo-positivo-de-1-858-empregos-formais-ate-fevereiro/
http://blogdobg.com.br/setor-de-servicos-volta-fazer-diferenca-e-rn-ja-registra-saldo-positivo-de-1-858-empregos-formais-ate-fevereiro/


 

turístico neste início de ano, com taxas de ocupação batendo na casa dos 75%, teve 
reflexos diretos neste bom desempenho. Interessante notar que, se somarmos o 
saldo negativo de fevereiro de 2012 com o número de agora, podemos dizer que 
recuperamos mais de 3,1 mil vagas formais em dois anos. Isso é muito bom para 
nossa economia como um todo”, diz o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Com os números de janeiro, o setor de Comércio e Serviços – representado pela 
Fecomércio RN – já computa 286.563 empregos com carteira assinada no Rio Grande 
do Norte. Isto representa 46,50% do total de vagas formais do mercado potiguar. 
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Seminário Copa 2014  
 
 Escrito por Toinho Silveira  
 
 Ter, 18 de Março de 2014 13:47  
 
  
 
 A Prefeitura de Natal, a FIFA, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal e a 
Fecomércio RN vão discutir nessa quarta-feira, (19) com empresários,  locais como 
vai funcionar a utilização dos produtos oficiais da copa do mundo 2014. 
 
O seminário sobre a proteção às marcas da copa  do mundo acontece  a partir das 9h 
na CDL Natal.  O evento visa esclarecer para empresários e agências de publicidade 
sobre a utilização da marca e dos produtos oficiais da copa do mundo. Já que  haverá 
uma área de restrição comercial no entorno da Arena das Dunas. 
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A preocupação da Fifa no controle das restrições comerciais para a Copa do Mundo 
Brasil 2014 será debatida nesta semana em Natal. A Prefeitura do Natal, por meio 
das secretarias municipais de Serviços Urbanos (Semsur), de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb) e de Comunicação Social (Secom), vai promover em conjunto 
com a entidade nesta quarta-feira (19), a partir das 9 horas, no auditório da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL), um seminário destinado a esclarecer para empresários, 
comerciantes, publicitários e jornalistas as normas sobre o Programa de Proteção às 
Marcas adotadas para a Copa do Mundo. O evento contará com a presença do líder 
da equipe de Proteção de Marcas da Fifa, Auke-Jan Bossenbroek, e também de 
representantes nacionais do órgão, Vicente Rosenfeld e Anna Claudia Toledo. 
 
Na semana passada, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, e 
o secretário-adjunto de Comunicação Social, Marcos Alexandre, reuniram-se com o 
presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
(Fecomercio/RN), Marcelo Fernandes Queiroz, e o vice-presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz, para convidar dirigentes das duas 
entidades para o seminário, bem como para pedir o apoio deles no sentido de 
mobilizar o segmento empresarial para participar e conhecer o Programa de 
Proteção às Marcas para a Copa. 
 
Durante o Seminário, serão apresentadas aos empresários, agências de publicidades 
e à imprensa as ações voltadas para os dias dos jogos da Copa, vez que haverá uma 
área de restrição comercial no entorno dos estádios e dos locais oficiais do evento. O 
seminário também será uma oportunidade para os empresários esclarecerem suas 
dúvidas sobre o funcionamento do comércio durante o Mundial de Futebol em Natal 
e nos dias de jogos da Seleção Brasileira. 
 
Para Raniere Barbosa, a Copa do Mundo será um marco para cidade. “Natal será 
vista para o mundo, pois são mais de 82 veículos de comunicação credenciados para 
cobrir o evento e precisamos aproveitar esta visibilidade. Entretanto, queremos 
também que o natalense e os turistas tenham neste momento o máximo de 
organização. Essa foi uma das razões para a realização deste encontro da Fifa com a 
classe produtiva. O seminário esclarecerá as muitas dúvidas do empresariado local 
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sobre o que é permitido e o que garante a Lei Geral da Copa. A Prefeitura quer ser 
este mediador junto à classe produtiva e aos organizadores do Mundial de Futebol”, 
explicou o titular da Semsur. 
 
O presidente da Fecomercio/RN, Marcelo Queiroz, e o vice-presidente da CDL Natal, 
Augusto Vaz, disseram que atenderão ao convite da Prefeitura no sentido não 
apenas de marcar presença do Seminário nesta quarta, mas também de apoiar o 
evento e de mobilizar seus pares para garantir uma participação representativa do 
setor comercial. 
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A preocupação da Fifa no controle das restrições comerciais para a Copa do Mundo 
Brasil 2014 será debatida nesta semana em Natal. A Prefeitura do Natal, por meio 
das secretarias municipais de Serviços Urbanos (Semsur), de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb) e de Comunicação Social (Secom), vai promover em conjunto 
com a entidade nesta quarta-feira (19), a partir das 9h, no auditório da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), um seminário destinado a esclarecer para empresários, 
comerciantes, publicitários e jornalistas as normas sobre o Programa de Proteção às 
Marcas adotadas para a Copa do Mundo. O evento contará com a presença do líder 
da equipe de Proteção de Marcas da Fifa, Auke-Jan Bossenbroek, e também de 
representantes nacionais do órgão, Vicente Rosenfeld e Anna Claudia Toledo. 
 
Durante o Seminário, serão apresentadas aos empresários, agências de publicidades 
e à imprensa as ações voltadas para os dias dos jogos da Copa, vez que haverá uma 
área de restrição comercial no entorno dos estádios e dos locais oficiais do evento. O 
seminário também será uma oportunidade para os empresários esclarecerem suas 
dúvidas sobre o funcionamento do comércio durante o Mundial de Futebol em Natal 
e nos dias de jogos da Seleção Brasileira. 
 
O presidente da Fecomercio/RN, Marcelo Queiroz, e o vice-presidente da CDL Natal, 
Augusto Vaz, disseram que atenderão ao convite da Prefeitura no sentido não 
apenas de marcar presença do Seminário nesta quarta, mas também de apoiar o 
evento e de mobilizar seus pares para garantir uma participação representativa do 
setor comercial. 
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A preocupação da Fifa no controle das restrições comerciais para a Copa do Mundo 
Brasil 2014 será debatida nesta semana em Natal. A Prefeitura do Natal, por meio 
das secretarias municipais de Serviços Urbanos (Semsur), de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb) e de Comunicação Social (Secom), vai promover em conjunto 
com a entidade nesta quarta-feira (19), a partir das 9 horas, no auditório da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL), um seminário destinado a esclarecer para empresários, 
comerciantes, publicitários e jornalistas as normas sobre o Programa de Proteção às 
Marcas adotadas para a Copa do Mundo. O evento contará com a presença do líder 
da equipe de Proteção de Marcas da Fifa, Auke-Jan Bossenbroek, e também de 
representantes nacionais do órgão, Vicente Rosenfeld e Anna Claudia Toledo. 
 
Na semana passada, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, e 
o secretário-adjunto de Comunicação Social, Marcos Alexandre, reuniram-se com o 
presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
(Fecomercio/RN), Marcelo Fernandes Queiroz, e o vice-presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Natal, Augusto Vaz, para convidar dirigentes das duas 
entidades para o seminário, bem como para pedir o apoio deles no sentido de 
mobilizar o segmento empresarial para participar e conhecer o Programa de 
Proteção às Marcas para a Copa.  
 
Durante o Seminário, serão apresentadas aos empresários, agências de publicidades 
e à imprensa as ações voltadas para os dias dos jogos da Copa, vez que haverá uma 
área de restrição comercial no entorno dos estádios e dos locais oficiais do evento. O 
seminário também será uma oportunidade para os empresários esclarecerem suas 
dúvidas sobre o funcionamento do comércio durante o Mundial de Futebol em Natal 
e nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Para Raniere Barbosa, a Copa do Mundo 
será um marco para cidade. &quot;Natal será vista para o mundo, pois são mais de 
82 veículos de comunicação credenciados para cobrir o evento e precisamos 
aproveitar esta visibilidade. Entretanto, queremos também que o natalense e os 
turistas tenham neste momento o máximo de organização. Essa foi uma das razões 
para a realização deste encontro da Fifa com a classe produtiva. O seminário 
esclarecerá as muitas dúvidas do empresariado local sobre o que é permitido e o que 
garante a Lei Geral da Copa. A Prefeitura quer ser este mediador junto à classe 
produtiva e aos organizadores do Mundial de Futebol&quot;, explicou o titular da 
Semsur. O presidente da Fecomercio/RN, Marcelo Queiroz, e o vice-presidente da 
CDL Natal, Augusto Vaz, disseram que atenderão ao convite da Prefeitura no sentido 
não apenas de marcar presença do Seminário nesta quarta, mas também de apoiar o 
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evento e de mobilizar seus pares para garantir uma participação representativa do 
setor comercial. 
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CAMILA MASISO LANÇA ÁLBUM NOVO NO TEATRO RIACHUELO  
 
postado por às 12:30:29 
 
Faça um comentário 
 
A cantora Camila Masiso está prestes a lançar seu segundo álbum. Patuá será uma 
imersão na musicalidade afro-brasileira, dentre outros ritmos e influências, feita em 
parceria com grandes artistas potiguares. O lançamento está marcado pra acontecer 
dia 16 de abril, às 20h, no Teatro Riachuelo. Para assistir, basta levar 1 kg de 
alimento não perecível de 31/03 a 13/04 ao Pittsburg do Midway Mall e retirar um 
voucher. Em seguida, é preciso ir à bilheteria do teatro até dia 13/04 para trocar 
pelo ingresso. 
 
O show terá participações especiais de artistas locais, como Eduardo Taufic e 
Khrystal. A banda que acompanhará Camile será formada por Diogo Guanabara, 
Henrique Pachêco, Rogério Pitomba e Kleber Moreira. Todos os convidado ganharão 
de presente o CD/DVD, que contém, além das onze músicas inéditas, o making off do 
trabalho, dirigido por Larissa R. Dantas, e o clipe da música “Além do Sol”, sob as 
lentes de Danilo Guanabara. Os alimentos arrecadados serão doados ao Mesa Brasil, 
programa de assistência do Sesc RN. 
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Camila e toda sua musicalidade no palco do Teatro Riachuelo 
 
A cantora Camila Masiso ultimando os detalhes para apresentar seu segundo álbum. 
“Patuá” será uma imersão na musicalidade afro-brasileira, dentre outros ritmos e 
influências, feita em parceria com grandes artistas potiguares. O lançamento está 
marcado pra o dia 16 de abril, às 20h, no Teatro Riachuelo. Para assistir, basta levar 
1 kg de alimento não perecível entre os dias 31 de março e 13 de abril ao Pittsburg 
do Midway Mall e retirar um voucher. 
 
O show contará com a participação especial dos músicos  Eduardo Taufic e Khrystal. 
Todos os convidado ganharão de presente o CD/DVD, que contém, além das onze 
músicas inéditas, o making off do trabalho, dirigido por Larissa R. Dantas, e o clipe da 
música “Além do Sol”, sob as lentes de Danilo Guanabara. Os alimentos arrecadados 
serão doados ao Mesa Brasil, programa de assistência do Sesc RN. 
 
 
 

http://www.liegebarbalho.com/?p=11419


 

VEÍCULO: BLOG DO BG   DATA: 18.03.14 
Arquivo para Camila Masiso | Blog do BG 
 
http://blogdobg.com.br/tag/camila-masiso/ 
 
 
 
A cantora Camila Masiso está prestes a lançar seu segundo álbum. Patuá será uma 
imersão na musicalidade afro-brasileira, dentre outros ritmos e influências, feita em 
parceria com grandes artistas potiguares. O lançamento está marcado pra acontecer 
dia 16 de abril, às 20h, no Teatro Riachuelo. Para assistir, basta levar 1 kg de 
alimento não perecível de 31/03 a 13/04 ao Pittsburg do Midway Mall e retirar um 
voucher. Em seguida, é preciso ir à bilheteria do teatro até dia 13/04 para trocar 
pelo ingresso. 
 
No lançamento, alguns dos parceiros musicais de Patuá subirão ao palco, num show 
que promete ser único. Participações especiais como Eduardo Taufic e Khrystal já 
estão confirmadas. A banda base será a mesma que acompanhou Camila no novo 
trabalho: Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, Rogério Pitomba e Kleber Moreira. 
Todos os convidado ganharão de presente o CD/DVD, que contém, além das onze 
músicas inéditas, o making off do trabalho, dirigido por Larissa R. Dantas, e o clipe da 
música “Além do Sol”, sob as lentes de Danilo Guanabara. 
 
O novo trabalho de Camila Masiso foi realizado por meio do Programa Djalma 
Maranhão, com patrocínio da Unimed Natal e do Sistema Fecomércio-Sesc RN, e do 
apoio do Pittsburg. Os alimentos arrecadados serão doados ao Mesa Brasil, 
programa de assistência do Sesc RN. 
 
Sobre Camila Masiso 
 
Camila Masiso começou sua carreira solo em 2009, cantando clássicos do samba e 
da bossa nova em Natal. O seu primeiro disco autoral foi “Boas Novas”, lançado em 
2010, com nove canções inéditas. A cantora foi finalista do festival MPBeco, recebeu 
prêmio Hangar de “Intérprete Revelação” em 2010, ganhou prêmio O Poti, 
promovido pelo jornal Diário de Natal, na categoria “Artista Popular”, após ser a 
mais votada na internet, participou de duas edições do projeto Parcerias Sinfônicas, 
do Sesc RN – a primeira edição, na qual foi solista, também levou prêmio Hangar de 
“Melhor Show do Ano” (2011) –  e levou seu talento a países como França, Itália, 
Áustria e Eslovênia. 
 
 
 

http://blogdobg.com.br/tag/camila-masiso/


 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE   DATA: 18.03.14   EDITORIA: VIVER 
 
Camila Masiso lança novo trabalho - Tribuna do Norte 
 
http://tribunadonorte.com.br/noticia/camila-masiso-lanca-novo-trabalho/276928 
 
Clippada em: 18/03/2014 
 
A cantora potiguar Camila Masiso está prestes a lançar seu segundo álbum. Patuá 
será uma imersão na musicalidade afro-brasileira, dentre outros ritmos e influências, 
feita em parceria com grandes artistas potiguares. O lançamento está marcado para 
o dia 16 de abril, às 20h, no Teatro Riachuelo. O ingresso poderá ser trocado por 1kg 
de alimento não perecível. No lançamento, alguns dos parceiros musicais de Patuá 
subirão ao palco, em show que promete ser único. Participações especiais como 
Eduardo Taufic e Khrystal já estão confirmadas. A banda base será a mesma que 
acompanhou Camila no novo trabalho: Diogo Guanabara (violão e bandolim), 
Henrique Pachêco (baixo), Rogério Pitomba (bateria) e Kleber Moreira (percussão). 
Todos os convidado ganharão de presente o CD/DVD, que contém, além das onze 
músicas inéditas, o making off do trabalho, dirigido por Larissa R. Dantas, e o clipe da 
música “Além do Sol”, sob as lentes de Danilo Guanabara. (Veja o clipe abaixo). 
O novo trabalho de Camila Masiso foi realizado por meio do Programa Djalma 
Maranhão, com patrocínio da Unimed Natal e do Sistema Fecomércio-Sesc RN, e do 
apoio do Pittsburg. Os alimentos arrecadados serão doados ao Mesa Brasil, 
programa de assistência do Sesc RN. Sobre Camila 
 
Camila Masiso começou sua carreira solo em 2009, cantando clássicos do samba e 
da bossa nova em Natal. O seu primeiro disco autoral foi “Boas Novas”, lançado em 
2010, com nove canções inéditas. A cantora foi finalista do festival MPBeco, recebeu 
prêmio Hangar de “Intérprete Revelação” em 2010, ganhou prêmio O Poti, 
promovido pelo jornal Diário de Natal, na categoria “Artista Popular”, após ser a 
mais votada na internet, participou de duas edições do projeto Parcerias Sinfônicas, 
do Sesc RN – a primeira edição, na qual foi solista, também levou prêmio Hangar de 
“Melhor Show do Ano” (2011) – e levou seu talento a países como França, Itália, 
Áustria e Eslovênia. 
 
Serviço: 
 
O quê? Camila Masiso lança “Patuá” Quando? 16/04, às 20h Onde? Teatro Riachuelo 
Como conseguir ingresso? Levar 1 kg de alimento não perecível ao Pittsburg do 
Midway Mall de 31/03 a 13/04 e trocar por um voucher, que vale um ingresso. 
Máximo por pessoa: dois ingressos. Levar o voucher à bilheteria do teatro até 13/04 
e retirar o(s) ingresso(s). 
 
 

http://tribunadonorte.com.br/noticia/camila-masiso-lanca-novo-trabalho/276928


 

VEÍCULO: LEONARDO SODRÉ   DATA: 18.03.14 
 
.: Camila Masiso lança novo trabalho em abril 
 
http://www.leonardosodre.com/2014/03/camila-masiso-lanca-novo-trabalho-
em.html#links 
 
Clippada em: 18/03/2014 
 
Para assistir ao lançamento  de “Patuá” dia 16/04, no  Teatro Riachuelo, basta  doar 
1 kg de alimento 
A cantora Camila Masiso está prestes a lançar seu segundo álbum. Patuá será uma 
imersão na musicalidade afro-brasileira, dentre outros ritmos e influências, feita em 
parceria com grandes artistas potiguares. O lançamento está marcado pra acontecer 
dia 16 de abril, às 20h, no Teatro Riachuelo. Para assistir, basta levar 1 kg de 
alimento não perecível de 31/03 a 13/04 ao Pittsburg do Midway Mall e retirar um 
voucher. Em seguida, é preciso ir à bilheteria do teatro até dia 13/04 para trocar 
pelo ingresso. 
 
No lançamento, alguns dos parceiros musicais de Patuá subirão ao palco, num show 
que promete ser único. Participações especiais como Eduardo Taufic e Khrystal já 
estão confirmadas. A banda base será a mesma que acompanhou Camila no novo 
trabalho: Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, Rogério Pitomba e Kleber Moreira. 
Todos os convidado ganharão de presente o CD/DVD, que contém, além das onze 
músicas inéditas, o making off do trabalho, dirigido por Larissa R. Dantas, e o clipe da 
música “Além do Sol”, sob as lentes de Danilo Guanabara. 
 
O novo trabalho de Camila Masiso foi realizado por meio do Programa Djalma 
Maranhão, com patrocínio da Unimed Natal e do Sistema Fecomércio-Sesc RN, e do 
apoio do Pittsburg. Os alimentos arrecadados serão doados ao Mesa Brasil, 
programa de assistência do Sesc RN. 
 
Sobre Camila Masiso  
Camila Masiso começou sua carreira solo em 2009, cantando clássicos do samba e 
da bossa nova em Natal. O seu primeiro disco autoral foi “Boas Novas”, lançado em 
2010, com nove canções inéditas. A cantora foi finalista do festival MPBeco, recebeu 
prêmio Hangar de “Intérprete Revelação” em 2010, ganhou prêmio O Poti, 
promovido pelo jornal Diário de Natal, na categoria “Artista Popular”, após ser a 
mais votada na internet, participou de duas edições do projeto Parcerias Sinfônicas, 
do Sesc RN – a primeira edição, na qual foi solista, também levou prêmio Hangar de 
“Melhor Show do Ano” (2011) –  e levou seu talento a países como França, Itália, 
Áustria e Eslovênia. 
 
Serviço:  

http://www.leonardosodre.com/2014/03/camila-masiso-lanca-novo-trabalho-em.html#links
http://www.leonardosodre.com/2014/03/camila-masiso-lanca-novo-trabalho-em.html#links


 

O quê? Camila Masiso lança “Patuá”  
Quando? 16/04, às 20h  
Onde? Teatro Riachuelo  
Como conseguir ingresso? Levar 1 kg de alimento não perecível ao Pittsburg do 
Midway Mall de 31/03 a 13/04 e trocar por um voucher, que vale um ingresso. 
Máximo por pessoa: dois ingressos. Levar o voucher à bilheteria do teatro até 13/04 
e retirar o(s) ingresso(s). 
 
Lorena Gurgel 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO EDILSON SILVA   DATA: 18.03.14 
Sesc está com inscrições abertas para oficinas de leitura dramática | Blog Edilson 
Silva 
 
http://www.edilsonsilva.com/2014/03/sesc-esta-com-inscricoes-abertas-para-
oficinas-de-leitura-dramatica/ 
 
Clippada em: 18/03/2014 
 
. 
 
O Sistema Fecomércio, através do Sesc RN, oferece mais uma atividade na área 
cultural. O projeto Sesc Dramaturgia- Leitura em Cena 2014 está com inscrições 
abertas para a 1ª etapa da oficina de dramaturgia e leitura dramática. Em Natal, o 
período é de 17/03 a 03/04, em Mossoró acontece de 17 a 28/03, e em Caicó, vai de 
24/03 a 08/04/2014. Em cada cidade serão oferecidas 24 vagas. 
 
. 
 
Para participar, o interessado deve preencher um formulário que se encontra 
disponível no site www.sescrn.com.br, e encaminhá-lo para os emails ao lado: 
nmsilva@rn.sesc.com.br e n.nilton@gmail.com. A validação da inscrição também 
será através de email. 
 
. 
 
A atividade visa incentivar o conhecimento do texto dramático com foco na 
realização de leituras dramatizadas e será ministrada pela professora Paula Autran, 
doutoranda em artes cênicas pela Escola de Comunicação e Artes de São Paulo (ECA) 
e pela Universidade de São Paulo (USP). 
 
. 
 
. 
 
. 
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VEÍCULO: LIEGE BARBALHO  DATA: 18.03.14 
Liege Barbalho » Dramaturgia e leitura 
 
http://www.liegebarbalho.com/?p=11379 
 
Clippada em: 18/03/2014 
 
Paula Autran ministrará oficina 
 
O Sistema Fecomércio, através do Sesc RN, oferece mais uma atividade na área 
cultural. O projeto Sesc Dramaturgia- Leitura em Cena 2014 está com inscrições 
abertas para a 1ª etapa da oficina de dramaturgia e leitura dramática. Para 
participar, o interessado deve preencher formulário no site www.sescrn.com.br, e 
encaminhá-lo para os emails  nmsilva@rn.sesc.com.br e n.nilton@gmail.com.  A 
atividade, que visa incentivar o conhecimento do texto dramático com foco na 
realização de leituras, será ministrada pela professora Paula Autran, doutoranda em 
artes cênicas pela Escola de Comunicação e Artes de São Paulo e pela Universidade 
de São Paulo. 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.liegebarbalho.com/?p=11379


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 18.03.14 
Senac encerra nesta quarta inscrições para 463 bolsas de estudo no RN - Portal No 
Ar 
 
http://portalnoar.com/senac-encerra-nesta-quarta-inscricoes-para-463-bolsas-de-
estudo-rn/ 
 
Clippada em: 18/03/2014 
 
O Senac-RN encerra nesta quarta-feira (19) mais um ciclo de inscrições para as vagas 
do Programa Senac de Gratuidade (PSG), 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. Os interessados devem se inscrever 
exclusivamente por meio site www.rn.senac.br/psg. 
 
Para abril, serão oferecidas 463 bolsas de estudos para cursos nos municípios de 
Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. Entre as opções, há 
capacitações nas áreas de comércio, turismo, meio ambiente, informática, gestão e 
negócios e imagem pessoal. 
 
O PSG é uma iniciativa do Senac que tem o objetivo de promover a inclusão social 
(Foto: Alberto Leandro) 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac, observando-se também os critérios definidos pela Política do PSG. 
Obrigatoriamente, os interessados devem possuir renda familiar mensal per capita 
de até dois salários mínimos federais e atender aos requisitos exigidos pelo curso 
escolhido, que variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
Por meio do PSG, até dezembro, o Sistema Fecomércio RN ofertará 10.098 bolsas de 
estudos integrais no Rio Grande do Norte, contribuindo com a democratização do 
acesso ao ensino profissionalizante no estado. 
 
Convocações  
Logo após a realização da inscrição, os candidatos com as melhores classificações 
serão convocados, através de publicação de listas no site da instituição, 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. 
 
Os processos seletivos para cursos inseridos no PSG são lançados mensalmente. Os 
candidatos que não forem contemplados na atual seleção, poderão se inscrever 
novamente nas próximas etapas. 
 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 e pelo site 

http://portalnoar.com/senac-encerra-nesta-quarta-inscricoes-para-463-bolsas-de-estudo-rn/
http://portalnoar.com/senac-encerra-nesta-quarta-inscricoes-para-463-bolsas-de-estudo-rn/


 

www.rn.senac.br. 
 
Conheça os cursos disponíveis: Agente de Viagem, Auxiliar Administrativo, Auxiliar 
de Recursos Humanos, Camareira em Meios de Hospedagem, Cuidador de Idoso, 
Gestão de Compras e Estoques, Habilitação Técnica de Nível Médio em Meio 
Ambiente, Informações Turísticas, Manicure e Pedicure, Maquiador, Montador e 
Reparador de Computador, Operador de Computador, Organizador de Eventos, 
Qualidade em Serviços Turísticos, Qualificação Profissional Técnica em Guia de 
Turismo Regional, Recepcionista de Eventos, Recepcionista em Serviços de Saúde, 
Técnicas de Serviços para Bartender, Técnicas para Camareira de Motel, Vendedor e 
Web Designer. 
 
 Atualizado em 18 de março às 10:01 
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