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VEÍCULO:  PORTAL NO MINUTO.COM  DATA: 20.03.14  
 
Marcelo Queiroz participa de seminário sobre proteção às marcas da Fifa - Notícias 
- Economia - Nominuto.com 
 
 
Clippada em: 20/03/2014 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou, 
na manhã desta quarta-feira (19) do Seminário de Proteção às Marcas, promovido 
pela Fecomércio e CDL Natal, em parceria com a Prefeitura de Natal e com a 
participação de representantes da Fifa, entre eles o Coordenador Geral de Proteção 
às Marcas da entidade, o suíço Auke-Jan. 
 
No encontro – que reuniu cerca de 150 pessoas, entre empresários, publicitários e 
imprensa - foram detalhadas e tiradas as dúvidas do empresariado local acerca do 
uso de marcas de empresas não patrocinadoras da Copa do Mundo de Futebol 2014, 
na chamada &quot;Área de Restrição Fifa&quot;, que engloba um raio de 2 km em 
torno da Arena das Dunas. 
 
 &quot;É uma oportunidade real de ganho para o comércio, serviços e turismo. 
Viemos conhecer as exigências da FIFA para que os empresários possam fazer tudo 
dentro da legalidade e com tranquilidade. O que nos preocupa também é a questão 
em torno de possíveis feriados durante os jogos, o que impediria o comércio de 
aproveitar o potencial fluxo de turistas e visitantes na cidade e turbinar 
suas  vendas&quot;, destacou Queiroz. 
 
A questão dos feriados não chegou a ser abordada pelos representantes da Fifa. 
Mas, o próprio presidente Marcelo Queiroz destacou que, de acordo com a Lei Geral 
da Copa, cabe aos estados e municípios legislarem sobre este ponto, nos dias de 
jogos em seus terrritórios. &quot;Aqui em Natal já existe um Decreto do prefeito 
Carlos Eduardo Alves que determina estas datas como pontos-facultativos. Isto nos 
dá a possibilidade de abrir o comércio normalmente, com adequações pontuais de 
horários. Mas ainda deveremos aprofundar este debate&quot;, afirmou Queiroz. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Comércio conhece áreas de restrições durante a Copa do Mundo | Fator RRH 
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O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou, 
na manhã desta quarta-feira, 19.03, do Seminário de Proteção às Marcas, promovido 
pela Fecomércio e CDL Natal, em parceria com a Prefeitura de Natal e com a 
participação de representantes da Fifa, entre eles o Coordenador Geral de Proteção 
às Marcas da entidade, o suíço Auke-Jan. 
 
No encontro – que reuniu cerca de 150 pessoas, entre empresários, publicitários e 
imprensa – foram detalhadas e tiradas as dúvidas do empresariado local acerca do 
uso de marcas de empresas não patrocinadoras da Copa do Mundo de Futebol 2014, 
na chamada “Área de Restrição Fifa”, que engloba um raio de 2 km em torno da 
Arena das Dunas. 
 
“É uma oportunidade real de ganho para o comércio, serviços e turismo. Viemos 
conhecer as exigências da FIFA para que os empresários possam fazer tudo dentro 
da legalidade e com tranquilidade. O que nos preocupa também é a questão em 
torno de possíveis feriados durante os jogos, o que impediria o comércio de 
aproveitar o potencial fluxo de turistas e visitantes na cidade e turbinar 
suas  vendas”, destacou Queiroz. 
 
A questão dos feriados não chegou a ser abordada pelos representantes da Fifa. 
Mas, o próprio presidente Marcelo Queiroz destacou que, de acordo com a Lei Geral 
da Copa, cabe aos estados e municípios legislarem sobre este ponto, nos dias de 
jogos em seus terrritórios. 
 
“Aqui em Natal já existe um Decreto do prefeito Carlos Eduardo Alves que determina 
estas datas como pontos-facultativos. Isto nos dá a possibilidade de abrir o comércio 
normalmente, com adequações pontuais de horários. Mas ainda deveremos 
aprofundar este debate”, afirmou Queiroz. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  COMPANHIA DA NOTÍCIAS   DATA: 20.03.14  
Presidente da Fecomércio-RN participa de seminário sobre proteção às marcas da 
Fifa em Natal 

 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou, 
na manhã desta quarta-feira, 19,  do Seminário de Proteção às Marcas, promovido 
pela Fecomércio e CDL Natal, em parceria com a Prefeitura de Natal e com a 
participação de representantes da Fifa, entre eles o Coordenador Geral de Proteção 
às Marcas da entidade, o suíço Auke-Jan. 
 
No encontro – que reuniu cerca de 150 pessoas, entre empresários, publicitários e 
imprensa – foram detalhadas e tiradas as dúvidas do empresariado local acerca do 
uso de marcas de empresas não patrocinadoras da Copa do Mundo de Futebol 2014, 
na chamada “Área de Restrição Fifa”, que engloba um raio de 2 km em torno da 
Arena das Dunas. 
 
“É uma oportunidade real de ganho para o comércio, serviços e turismo. Viemos 
conhecer as exigências da FIFA para que os empresários possam fazer tudo dentro 
da legalidade e com tranquilidade. O que nos preocupa também é a questão em 
torno de possíveis feriados durante os jogos, o que impediria o comércio de 
aproveitar o potencial fluxo de turistas e visitantes na cidade e turbinar suas 
vendas”, destacou Queiroz. 
 
A questão dos feriados não chegou a ser abordada pelos representantes da Fifa. 
Mas, o próprio presidente Marcelo Queiroz destacou que, de acordo com a Lei Geral 
da Copa, cabe aos estados e municípios legislarem sobre este ponto, nos dias de 
jogos em seus terrritórios. “Aqui em Natal já existe um Decreto do prefeito Carlos 
Eduardo Alves que determina estas datas como pontos-facultativos. Isto nos dá a 
possibilidade de abrir o comércio normalmente, com adequações pontuais de 
horários. Mas ainda deveremos aprofundar este debate”, afirmou Queiroz. 
 
 (Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO:  PORTAL MERCADO ABERTO  DATA: 20.03.14 
 
 Marcelo Queiroz participa de seminário sobre proteção às marcas da Fifa em Natal  
  
 Marcelo Queiroz participa de seminário sobre proteção às marcas da Fifa em Natal 
 Evento apontou o que é ou não permitido na chamada &quot;Área de Retrição 
Comercial&quot;, que engloba um raio de 2Km da Arena das Dunas 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou, 
na manhã desta quarta-feira, 19.03, do Seminário de Proteção às Marcas, promovido 
pela Fecomércio e CDL Natal, em parceria com a Prefeitura de Natal e com a 
participação de representantes da Fifa, entre eles o Coordenador Geral de Proteção 
às Marcas da entidade, o suíço Auke-Jan. 
 
No encontro – que reuniu cerca de 150 pessoas, entre empresários, publicitários e 
imprensa - foram detalhadas e tiradas as dúvidas do empresariado local acerca do 
uso de marcas de empresas não patrocinadoras da Copa do Mundo de Futebol 2014, 
na chamada &quot;Área de Restrição Fifa&quot;, que engloba um raio de 2 km em 
torno da Arena das Dunas. 
 
&quot;É uma oportunidade real de ganho para o comércio, serviços e turismo. 
Viemos conhecer as exigências da FIFA para que os empresários possam fazer tudo 
dentro da legalidade e com tranquilidade. O que nos preocupa também é a questão 
em torno de possíveis feriados durante os jogos, o que impediria o comércio de 
aproveitar o potencial fluxo de turistas e visitantes na cidade e turbinar 
suas  vendas&quot;, destacou Queiroz. 
 
A questão dos feriados não chegou a ser abordada pelos representantes da Fifa. 
Mas, o próprio presidente Marcelo Queiroz destacou que, de acordo com a Lei Geral 
da Copa, cabe aos estados e municípios legislarem sobre este ponto, nos dias de 
jogos em seus terrritórios. &quot;Aqui em Natal já existe um Decreto do prefeito 
Carlos Eduardo Alves que determina estas datas como pontos-facultativos. Isto nos 
dá a possibilidade de abrir o comércio normalmente, com adequações pontuais de 
horários. Mas ainda deveremos aprofundar este debate&quot;, afirmou Queiroz. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
0 Comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  PORTAL NO AR   DATA: 20.03.14 
Entidades do comércio conhecem regras da FIFA e não querem feriado em dias de 
jogo 
 

 
Clippada em: 19/03/2014 
 
Durante o Seminário de Proteção às Marcas realizado na manhã desta quarta-feira 
(19), na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), empresários e 
comerciantes natalenses esclareceram dúvidas sobre o funcionamento do comércio 
e vendas durante a Copa do Mundo FIFA 2014. 
 
O presidente da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio) Marcelo Queiroz destacou a oportunidade de crescimento das 
atividades comerciais durante o período da Copa. 
 
“É uma oportunidade real de ganho para o comércio, serviços e turismo. Viemos 
conhecer as exigências da FIFA para conhecer tudo dentro da legalidade e com 
tranquilidade. O que nos preocupa também é o fato de feriado durante os jogos, 
defendemos o ponto facultativo como o prefeito fez para Natal, visto que o 
comércio pode aproveitar esse fluxo de turistas e visitantes para as vendas”, 
destacou Queiroz. 
 
Marcelo Queiroz defendeu abertura do comércio durante jogos (Foto: Alberto 
Leandro) 
De acordo com a Lei Geral da Copa 12.663/2012 as cidades-sede terão que delimitar 
uma área de restrição com raio de até 2 km para atuação exclusiva de publicidade 
das marcas que patrocinam a FIFA e a Copa do Mundo. 
 
Para o presidente da CDL Natal, Amauri Fonseca, os lojistas devem ficar atentos 
sobre as exigências da Lei e as condições da FIFA, mas sem prejudicar o comércio. 
“Vamos atuar com compreensão, mas também reduzindo os impactos de possíveis 
prejuízos para os lojistas da região que já estão sofrendo com as obras de 
mobilidade. A Copa é um período de grande expectativa e por isso defendemos o 



 

comércio funcionando plenamente para o crescimento econômico”, disse Fonseca. 
 
Consultores da equipe de Proteção às Marcas da FIFA esclarecerem dúvidas de 
empresários e apresentaram casos proibidos de publicidade ilegal no comércio, que 
poderão ser punidos pelas autoridades de fiscalização. Mais de 500 casos de uso 
ilegal de propaganda e produtos foram notificados pela FIFA no Brasil. 
 
 Atualizado em 19 de março às 12:16 
 
 
 



 

VEÍCULO:  PORTAL MERCADO ABERTO   DATA: 20.03.14 
 
 Workshop ABIH-RN reúne associados e operadoras fortalecendo o destino RN em 
São Paulo  
 
 19/03/2014 08h53 
  
 Workshop ABIH-RN reúne associados e operadoras fortalecendo o destino RN em 
São Paulo 
 o evento reuniu 310 agentes de viagens e 10 principais operadoras de São Paulo, 
que foram conhecer mais sobre o destino RN, um dos mais comercializados pelas 
empresas naquele estado do Sudeste 
 
O turismo e hotelaria do Rio Grande do Norte foram destaque em São Paulo durante 
o workshop “Natal com você na Copa”, promovido pela Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis no RN. 
 
Realizado segunda-feira (17) no edifício Itália, o evento reuniu 310 agentes de 
viagens e 10 principais operadoras de São Paulo, que foram conhecer mais sobre o 
destino RN, um dos mais comercializados pelas empresas naquele estado do 
Sudeste. 
 
CVC Viagens, Tam Viagens, Azul Viagens, Visual turismo, Luxtravel, Flytour, 
Nascimento Operadora , MMT Gap Net, Trend Operadora e Decolar levaram seus 
agentes ao workshop na capita paulista. 
 
A presidente do Natal Convention Bureau, Emanuelle Barreto, também participou do 
workshop assim como representantes da Fecomercio e Coohtur, entidades que 
acreditaram e investiram no evento sabendo de sua importância além do mercado a 
ser atingido turisticamente. 
 
O diretor executivo da ABIH-RN, Márcio Guedes, ressaltou o trabalho da Associação 
em trazer mais hotéis de pequeno porte e pousadas em todo o RN. 
 
Ele elogiou a interação entre associados e operadoras durante o evento. “Somos um 
grande destino turístico e São Paulo um dos principais emissores de turistas. Nada 
melhor que unir esses dois pontos como fizemos”, disse. 
 
Não só a hotelaria e as belezas naturais do RN foram destaque no workshop. A 
cantora Cida Lobo se apresentou durante coquetel realizado no evento mostrando o 
talento do músico potiguar. 
 
Márcio Guedes enalteceu a confiança dos associados no projeto dos workshops. “Em 
2014, este é nosso quarto evento. Nossa intenção é realizar outros até o fim do 



 

ano”, comentou. 
 
O workshop teve o apoio da Cooperativa de Desenvolvimento da Atividade Hoteleira 
e Turística (Coohotur), do Natal Convention &amp; Visitors Bureau e Fecomercio-RN. 
 
*Fonte: ABIH RN 
 
0 Comentário 
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VEÍCULO:  PORTAL NO MINURO.COM   DATA: 20.03.14 
 
Fecomércio reinaugura edifício-sede e lança programação em homenagem aos 
seus 65 anos - Notícias - Cidades - Nominuto.com 
 

 
 
 
 
Após mais de um ano de obras, o  
edifício-sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do  
estado do Rio Grande do Norte - onde também funcionam as presidências  
dos Conselhos Regionais do Sesc e do Senac no estado 
 -, será reinaugurado no próximo dia 21 de março, depois de passar por  
uma ampla reforma, modernização e ser totalmente reequipado. A  
reinauguração contará com uma palestra do economista Carlos Thadeu de  
Freitas, chefe do Departamento Econômico da Confederação 
 Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), seguida de um happy hour 
 em um dos novos espaços do prédio, localizado em sua cobertura. A data  
também vai marcar o lançamento da programação em comemoração pelos 65  
anos de fundação da Fecomércio, 
 que será desenvolvida ao longo de todo este ano. 
 
 &quot;A reforma foi feita para adequar o  
prédio às regras de acessibilidade, mas também para garantir maior  
conforto e funcionalidade, beneficiando os colaboradores da casa e os  
nossos clientes e parceiros, como os presidentes dos 
 14 sindicatos filiados à entidade, ou mesmo as pessoas, físicas e  
jurídicas, que nos procuram diariamente para usufruir de nossos  
serviços, como a certificação digital, por exemplo&quot;, explica o  



 

presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
A sede da Fecomércio ganhou uma nova sala 
 de reuniões, no primeiro andar e teve seu auditório (com capacidade  
para até 100 pessoas), localizado no térreo, totalmente reformulado.  
Além disso, foi criado um espaço para eventos 
 na cobertura. Houve ainda uma redistribuição das salas e todos os  
espaços físicos ganharam nova ambientação e mobiliário moderno,  
totalmente adequado às normas de ergonomia. O prédio ganhou ainda uma  
nova rampa de acesso e um elevador para o uso de portadores 
 de pessoas com deficiência física e/ou mobilidade reduzida, bem como  
teve seus banheiros inteiramente adaptados para estes usuários. 
 
&quot;Este é um prédio antigo, construído nos  
anos 80. Muita coisa precisava ser modernizada e adequada à realidade  
atual. Este foi um dos motivos de optarmos pela reforma ampla&quot;, diz  
Marcelo Queiroz. 
 
A solenidade que irá marcar a  
reinauguração será realizada a partir das 18h e contará com uma palestra 
 do economista Carlos Thadeu de Freitas, chefe do Departamento Econômico 
 da CNC, que irá falar sobre &quot;Perspectivas da economia 
 para 2014, no Brasil e no RN&quot;. Logo em seguida será feito o  
descerramento da placa inaugural do prédio, a apresentação da  
programação das comemorações em homenagem aos 65 anos da entidade, e  
servido um coquetel. 
 
Estão sendo aguardadas as presenças da governadora do estado, Rosalba 
 Ciarlini; do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves; do presidente do  
TJ RN, Aderson Silvino; do presidente da Assembleia Legislativa do  
estado; Ricardo Motta e do presidente da Câmara 
 Municipal de Natal, Albert Dickson; além de outras autoridades como  
deputados estaduais e federais, senadores e o ministro da Previdência,  
Garibaldi Alves Filho. Toda a diretoria e os membros dos conselhos  
regionais de Sesc e Senac e do Conselho de Representantes 
 da Fecomércio também devem prestigiar o evento. 



 

VEÍCULO:  PONTO VISTA ONLINE  DATA: 20.03.14 
Fecomércio reinaugura edifício-sede, e lança programação em homenagem aos 
seus 65 anos | Ponto de Vista com Nelson Freire 

 
Após mais de um ano de obras, o edifício-sede da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do estado do Rio Grande do Norte – onde também funcionam as 
presidências dos Conselhos Regionais do Sesc e do Senac no estado -, será 
reinaugurado no próximo dia 21 de março, depois de passar por uma ampla reforma, 
modernização e ser totalmente reequipado. A reinauguração contará com uma 
palestra do economista Carlos Thadeu de Freitas, chefe do Departamento 
Econômico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), seguida de um happy hour em um dos novos espaços do prédio, localizado 
em sua cobertura. A data também vai marcar o lançamento da programação em 
comemoração pelos 65 anos de fundação da Fecomércio, que será desenvolvida ao 
longo de todo este ano. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:  BLOG DO CARLOS COSTA   DATA: 20.03.14  
: CAMAROTE FECOMÉRCIO VIRA TRADIÇÃO NA FESTA DE SÃO JOSÉ 
 
CAMAROTE FECOMÉRCIO VIRA TRADIÇÃO NA FESTA DE SÃO JOSÉ  

 

 



 

 
  O camarote da Fecomércio/RN 
foi um sucesso em mais um ano de realização.  
 
O presidente do sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac, Marcelo Queiroz e sua esposa, ao lado do casal de amigos 
Alberto Carlos e Geiza, receberam algo em torno de cem convidados seletos que 
participaram das comemorações e da grande festa da noite de São José. 
 
Com um serviço completo de 
bufê e de atendimento de bar, o camarote mais um ano foi muito visitado e 
requisitado. 
 
Por ali passou personalidades 
políticas, comerciantes e pessoas de destaque na cidade. 
 
O padre Severino, como de 
costume, abrilhantou o espaço. 
 
A cantora Khrystal, depois do 
show também visitou o camarote e posou ao lado dos fãs. 
 
Acompanhe todas as fotos do 
que rolou na noite festiva. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:  BLOG DO CARLOS COSTA DATA: 20.03.14  
: CANTORA KHRYSTAL FAZ BELÍSSIMA APRESENTAÇÃO EM ANGICOS E ENCANTA 
MULTIDÃO 
 

 



 

 
A Cantora Khrystal fez uma 
grande apresentação no município na noite desta terça feira, 18, durante a 
festa de São José, e deu um verdadeiro show no município de Angicos. 
 
A apresentação da cantora comoveu 
as famílias angicanas e visitantes que vieram ao município para acompanhar a 
apresentação 
de um dos maiores fenômenos da musica nordestina na atualidade. 
 
Durante mais de uma hora e 
meia, a cantora que disse ter o nome de “Cristalina”, encantou o público com a 
sua voz cristal, aguda, grave, forte e pungente. 
 
E nem precisou chamar nenhum 
palavrão, nem tampouco depreciar os homens e mulheres presentes. 
 
É logico que um ou outro até 
iria preferir uma dessas bandas ditas de “forró”, que mais parecem terem feito 
curso pra falar palavrão e para acabar com a música tão difundida de Luiz 
Gonzaga, Jackson do Pandeiro, e até de Mastruz com Leite, que nunca precisou 
desses subterfúgios “imorais” para fazer sucesso e arrastar multidões. 
 



 

Mas voltando a cantora 
potiguar Khrystal, os amantes da boa música e da cultura popular só têm a 
agradecer pelo que foi apresentado em Angicos. 
 
Agradecemos todos a ela e ao Presidente 
do sistema Fecomércio/Sesc/senac, o senhor Marcelo Fernandes de Queiroz, dito 
pelo padre Severino Neto da paróquia de Angicos reiteradas vezes que: “É o 
maior parceiro e colaborador da Festa de São José nos dias atuais e a cada ano 
faz com que mais gente venha participar dos festejos ao nosso padroeiro”. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO:  O MOSSOROESNE  DATA: 20.03.14  EDITORIA: GIRO PELO 
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VEÍCULO:  LEONARDO SODRÉ   DATA: 20.03.14 
 
: NOTAS & COMENTÁRIOS 
 
São Gonçalo fica em  segundo no ranking  de empregos do RN  em fevereiro 
 
Segundo o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – 
CAGED o mês de fevereiro/2014 foi de boa notícia para o Rio Grande do Norte sob o 
ponto de vista de novos empregados formais. O crescimento nos postos de trabalho 
foi de 0,21% em relação ao mês anterior. No balanço de fevereiro o município de 
São Gonçalo do Amarante desponta como o segundo município do Estado que mais 
contribuiu para o índice de crescimento, contabilizando a criação de 467 novos 
empregos formais, ficando atrás apenas de Natal. 
 
Inscrições para cursos gratuitos  do Sesc RN encerram na sexta-feira  
 
As inscrições para cursos do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 
encerram no dia 21/03  
As inscrições para as turmas de abril do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG) encerram nesta sexta-feira, 21/03. O programa do Sistema 
Fecomércio, realizado através do Sesc, oferece em abril, 165 vagas em cursos nas 
áreas de culinária e de trabalhos manuais. As vagas estão disponíveis para Natal, 
Mossoró, Caicó e Nova Cruz. 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  PORTAL MERCADO ABERTO  DATA: 20.03.14 
 
Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 
 
Leitura dramática 
 
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.  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:  BLOG SUÉBSTER NERI  DATA: 20.03.14 
 
Inscrições para cursos gratuitos do Sesc RN encerram na sexta-feira   - 
 
 
As inscrições para as turmas de abril do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG) encerram nesta sexta-feira, 21/03. O programa do Sistema 
Fecomércio, realizado através do Sesc, oferece em abril, 165 vagas em cursos nas 
áreas de culinária e de trabalhos manuais. As vagas estão disponíveis para Natal, 
Mossoró, Caicó e Nova Cruz. 
 
A lista com os aprovados será divulgada no dia 25/03, no site do Sesc RN, e as aulas 
iniciam a partir do dia 01/04. O edital com todas as informações está disponível no 
site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO:  SITE TRIBUNA DO NORTE BLOG AGITOS E BALADAS  DATA: 
20.03.14 
 
Camila Masiso lança novo trabalho em abril «  Agitos e Baladas 
 
 19 de março de 2014 por ulyssesfreire 
 

Divulgação  
 
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 ao show, basta levar 01 kg de alimento não perecível a partir do dia 
01/04 ao Pittsburg do Midway Mall e retirar o voucher. Em seguida, é preciso ir à 
bilheteria do teatro 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. 
 
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. 
 
Siga o Ulysses Freire no Instagram e o Agitos e Baladas  no twitter! 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 



 

 VEÍCULO:  PORTAL NO AR  DATA: 20.03.14  
Em 20 de março de 2014 às 09:52 
Economia 

  
  

Senac-RN abre 160 vagas para cursos do Sisutec até sexta-feira 

Entre as formações disponíveis, estão: Técnico em Logística (60 vagas), Técnico em 
Enfermagem (55), Técnico em Podologia (20), Técnico em Segurança do Trabalho (25). 

 

Por Júlio Rocha 

O Senac/RN anunciou,que dispõe de 160 vagas gratuitas abertas para cursos técnicos 
pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). 
Inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site sisutec.mec.gov.br, até sexta-
feira (21). São oportunidades nos municípios de Natal, Mossoró e Caicó destinadas a 
pessoas que participaram do Enem, em 2013. 

Entre as formações disponíveis, estão: Técnico em Logística (60 vagas), Técnico em 
Enfermagem (55), Técnico em Podologia (20), Técnico em Segurança do Trabalho 
(25). Os resultados da primeira chamada serão divulgados na própria página do 
Sisutec, no dia 25 de março, e as matrículas serão no período de 26 a 28 de março. A 
segunda chamada, que ocorrerá caso turmas não sejam formadas, será no dia 1º de 
abril. 

Os resultados da primeira chamada serão divulgados na própria página do Sisutec 
(Foto: Divulgação) 



 

De acordo com o diretor regional do Senac, Helder Cavalcanti, “os cursos técnicos 
têm ganhado cada vez mais destaque, por permitirem que o estudante esteja 
capacitado para o mercado de trabalho em um tempo relativamente curto”. 

No momento da inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de 
capacitação, por ordem de preferência. Aqueles com as melhores notas no Enem são 
selecionados. É preciso ter obtido avaliação superior a zero, na redação. Mais 
informações sobre o Sisutec podem ser obtidas em sisutec.mec.gov.br/tire-suas-
duvidas. 

Atualizado em 20 de março às 09:52 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE  DATA: 20.03.14  

Senac abre vagas para Sisutec 
19 de março de 2014 por Eliana Lima 
Comentários0 

 

O Senac no RN abriu 160 vagas gratuitas abertas para cursos técnicos pelo Sistema 
de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). As inscrições 
podem ser feitas até sexta (21) pelo site sisutec.mec.gov.br, nos municípios de Natal, 
Mossoró e Caicó, destinadas a pessoas que participaram do Enem em 2013. 

Das formações disponíveis: Técnico em Logística (60 vagas), Técnico em Enfermagem 
(55), Técnico em Podologia (20), Técnico em Segurança do Trabalho (25). Os 
resultados da primeira chamada serão divulgados dia 25, na página do Sisutec, e as 
matrículas serão no período de 26 a 28 de março. A segunda chamada, caso turmas 
não sejam formadas, será no dia 1º de abril. 

Mais notícias no Twitter da Abelhinha 

http://twitter.com/#%21/elianalima


 

VEÍCULO: SERRINHA DE FATO  DATA: 20.03.14  

quinta-feira, 20 de março de 2014 

Senac disponibiliza 160 vagas em cursos técnicos no RN pelo Sisutec. 

 
O Senac do Rio Grande do Norte disponibilizou 160 vagas para cursos técnicos pelo 
Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). AS 
inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site até sexta-feira (21). As 
oportunidades são para Natal, Mossoró e Caicó destinadas a pessoas que 
participaram do Enem, em 2013. 
 
Entre as formações disponíveis estão: técnico em logística (60 vagas), técnico em 
enfermagem (55), técnico em podologia (20), técnico em segurança do trabalho (25). 
Os resultados da primeira chamada serão divulgados na própria página do Sisutec, 
no dia 25 de março, e as matrículas serão no período de 26 a 28 de março. A 
segunda chamada, que ocorrerá caso turmas não sejam formadas, será no dia 1º de 
abril. 
 
De acordo com o diretor regional do Senac, Helder Cavalcanti, “os cursos técnicos 
têm ganhado cada vez mais destaque, por permitirem que o estudante esteja 
capacitado para o mercado de trabalho em um tempo relativamente curto”. 
 
No momento da inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de 
capacitação, por ordem de preferência. Aqueles com as melhores notas no Enem são 
selecionados. É preciso ter obtido avaliação superior a zero, na redação. 
Fonte:Expresso da Noticia  

http://sisutec.mec.gov.br/


 

VEÍCULO: PORTAL G1  DATA: 19.03.14  
 
19/03/2014 18h06 - Atualizado em 19/03/2014 18h06 
Senac disponibiliza 160 vagas em cursos técnicos no RN pelo Sisutec 
Inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 21 de março. 
Vagas são para Natal, Mossoró e Caicó. 
Do G1 RN 
Comente agora 

O Senac do Rio Grande do Norte disponibilizou 160 vagas para cursos técnicos pelo 

Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). AS 

inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site até sexta-feira (21). As 

oportunidades são para Natal, Mossoró e Caicó destinadas a pessoas que participaram 

do Enem, em 2013. 

Entre as formações disponíveis estão: técnico em logística (60 vagas), técnico em 

enfermagem (55), técnico em podologia (20), técnico em segurança do trabalho (25). Os 

resultados da primeira chamada serão divulgados na própria página do Sisutec, no dia 25 

de março, e as matrículas serão no período de 26 a 28 de março. A segunda chamada, 

que ocorrerá caso turmas não sejam formadas, será no dia 1º de abril. 

De acordo com o diretor regional do Senac, Helder Cavalcanti, “os cursos técnicos têm 

ganhado cada vez mais destaque, por permitirem que o estudante esteja capacitado para 

o mercado de trabalho em um tempo relativamente curto”. 

No momento da inscrição, o candidato pode selecionar até duas opções de capacitação, 

por ordem de preferência. Aqueles com as melhores notas no Enem são selecionados. É 

preciso ter obtido avaliação superior a zero, na redação. 

http://sisutec.mec.gov.br/


 

VEÍCULO:  BLOG DE DALTRO EMERENCIANO              DATA: 20.03.14  

Carreta do Turismo da Fecomércio chega à Canguaretama dia 14/ 

 
 

Carreta do Turismo da Fecomércio chega à Canguaretama dia 14/04  

 

A prefeita Fátima Marinho com o apoio da deputada estadual Gesane Marinho 

participaram ontem de reunião com o presidente da Fecomércio RN, Marcelo 

Queiroz e o Diretor Regional do Senac RN, Helder Cavalcanti. 

 

O propósito do encontro foi solicitar a ida da Carreta do Turismo da Fecomércio para 

Canguaretama, com diversos cursos de capacitação na área de turismo e hotelaria. A 

partir do diálogo, foi acordado que a carreta se instala no município dia 14 de abril. 

 

 “Firmar parcerias com instituições renomadas como a Fecomércio é importante 

para o nosso município, uma vez que os cursos que irão ser oferecidos são de alta 

qualidade e vão capacitar ainda mais os profissionais de Canguaretama, abrindo 

novas oportunidades para ingressar mercado”, pontua a prefeita Fátima Marinho. 

 

 

Classificação: Positiva 
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