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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE/BLOG MERCADO.COM            DATA: 25.03.14   
 
Turismo: Rosalba nomeia secretário e “trade” quer recuperar tempo perdido  «  
Mercado.com 
 
Duas semanas depois de hoteleiros ocuparem as redes sociais para criticar o governo 
do Estado, e faltando 79 dias para o início da Copa do Mundo, finalmente a 
governadora Rosalba Ciarlini pôs fim à interinidade na Secretaria de Turismo (Setur). 
O ato de nomeação de Gina Bomtempo Robinson para o lugar de Renato Fernandes, 
que pediu demissão há quase três meses, será publicado na edição desta quarta-
feira do Diário Oficial do Estado. 
 
A nomeação de Gina foi saudada pelo “trade turístico”. O presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH/RN), Habib Chalita, disse ontem que ela “é 
uma excelente profissional, um nome de gabarito, que sabe onde estão os turistas”, 
mas fez uma ressalva: “Se não der condições de trabalho, se não houver orçamento 
para a pasta, o nome dela vai ser “jogado aos frangalhos”. 
 
O presidente da ABIH/RN é um dos críticos do governo. No “tuitaço” do inicio do 
mês ele lembrava que o Rio Grande do Norte estava perdendo competitividade no 
turismo e arrematava: “Mas este governo vai passar. Então iremos fazer um forte 
trabalho [de recuperação] do turismo”. 
 
Empresário que fez coro com Chalita nas críticas ao governo, o coordenador da 
Câmara Empresarial do Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (Fecomércio/RN), George Gosson informou ontem que a nomeação de Gina 
é importante não apenas para tratar da questão da Copa do Mundo da Fifa, que é 
urgente, mas principalmente do Prodetur, que também tem pressa. “Esses projetos 
foram discutidos e aprovados no governo passado e estavam parados.” Entre os 
projetos, que têm até julho para ser aprovados, estão obras de infraestrutura, 
urbanização de praias e capacitação profissional. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS            DATA: 25.03.14   
 
Municípios confirmam participação na 2ª edição da Feira do Empreendedor 
Individual do Seridó » Blog do Marcos Dantas 
 

 
 
 
 
No período de 3 a 5 de abril, Caicó receberá a 2ª edição da Feira do Empreendedor 
Individual do Seridó. Pioneiro no Brasil, o evento que é promovido pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), fomenta a criação de 
um ambiente favorável à geração de oportunidades de negócios. 
 
No total, são 40 stands que serão expostos. Destes, mais de 90% foram 
comercializados. Durante o evento, apoiado pela Federação das Indústrias do RN 
(FIERN) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), o 
Sebrae oferecerá orientação ao empreendedor, incentivando-o a formalizar-se e a 
alcançar seu mercado, através de informações e capacitações. 
 
Os municípios de Caicó, Parelhas, Timbaúba dos Batistas, Currais Novos e Acari 
confirmaram participação. Estarão no evento com stands. A Feira reunirá, ainda, 
microempreendedores de todo o Rio Grande do Norte, sendo realizada no Complexo 
Ilha de Sant’Ana, em Caicó. 
 
Em 2013, o evento aconteceu no mês de julho, durante a Semana Nacional do 
Microempreendedor Individual. Neste ano, em virtude da Copa do Mundo de 
Futebol, a Feira foi antecipada para abril. O evento é organizado pela Referência 
Comunicação &amp; Assessoria. 
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VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI            DATA: 25.03.14   
Municípios confirmam participação na 2ª edição da Feira do Empreendedor 
Individual do Seridó   - 
 
 
No período de 3 a 5 de abril, Caicó receberá a 2ª edição da Feira do Empreendedor 
Individual do Seridó. Pioneiro no Brasil, o evento que é promovido pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), fomenta a criação de 
um ambiente favorável à geração de oportunidades de negócios. 
 
No total, são 40 stands que serão expostos. Destes, mais de 90% foram 
comercializados. Durante o evento, apoiado pela Federação das Indústrias do RN 
(FIERN) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), o 
Sebrae oferecerá orientação ao empreendedor, incentivando-o a formalizar-se e a 
alcançar seu mercado, através de informações e capacitações. 
 
Os municípios de Caicó, Parelhas, Timbaúba dos Batistas, Currais Novos e Acari 
confirmaram participação. Estarão no evento com stands. A Feira reunirá, ainda, 
microempreendedores de todo o Rio Grande do Norte, sendo realizada no Complexo 
Ilha de Sant’Ana, em Caicó. 
 
Em 2013, o evento aconteceu no mês de julho, durante a Semana Nacional do 
Microempreendedor Individual. Neste ano, em virtude da Copa do Mundo de 
Futebol, a Feira foi antecipada para abril. O evento é organizado pela Referência 
Comunicação &amp; Assessoria. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
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VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES            DATA: 25.03.14   
 
 

 
 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Municípios confirmam participação na Feira do Empreendedor Individual do 
Seridó  
 
No período de 03 a 05 de abril, Caicó receberá a 2ª edição da Feira do 
Empreendedor Individual do Seridó. Pioneiro no Brasil, o evento que é promovido 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), fomenta a 
criação de um ambiente favorável à geração de oportunidades de negócios. 
 
No total, são 40 stands que serão expostos. Destes, mais de 90% foram 
comercializados. Durante o evento, apoiado pela Federação das Indústrias do RN 
(FIERN) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), o 
SEBRAE oferecerá orientação ao empreendedor, incentivando-o a formalizar-se e a 
alcançar seu mercado, através de informações e capacitações. 
 
Os municípios de Caicó, Parelhas, Timbaúba dos Batistas, Currais Novos e Acari 
confirmaram participação. Estarão no evento com stands. A Feira reunirá, ainda, 
microempreendedores de todo o Rio Grande do Norte, sendo realizada no Complexo 
Ilha de Sant’Ana, em Caicó. 
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VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ            DATA: 25.03.14   
Municípios confirmam participação na 2ª edição da Feira do  mpreendedor 
 ndi idual do  erid   «  Blog do Seridó 

 
 
No período de 3 a 5 de abril, Caicó receberá a 2ª edição da Feira do Empreendedor 
Individual do Seridó. Pioneiro no Brasil, o evento que é promovido pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), fomenta a criação de 
um ambiente favorável à geração de oportunidades de negócios.  
 
No total, são 40 stands que serão expostos. Destes, mais de 90% foram 
comercializados. Durante o evento, apoiado pela Federação das Indústrias do RN 
(FIERN) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), o 
Sebrae oferecerá orientação ao empreendedor, incentivando-o a formalizar-se e a 
alcançar seu mercado, através de informações e capacitações.  
 
Os municípios de Caicó, Parelhas, Timbaúba dos Batistas, Currais Novos e Acari 
confirmaram participação. Estarão no evento com stands. A Feira reunirá, ainda, 
microempreendedores de todo o Rio Grande do Norte, sendo realizada no Complexo 
Ilha de Sant’Ana, em Caicó.  
 
Em 2013, o evento aconteceu no mês de julho, durante a Semana Nacional do 
Microempreendedor Individual. Neste ano, em virtude da Copa do Mundo de 
Futebol, a Feira foi antecipada para abril. O evento é organizado pela Referência 
Comunicação &amp; Assessoria. 
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VEÍCULO: BLOG VISOR POLITICO            DATA: 24.03.14   
 
Prefeito Carlos Eduardo garante a empresários que não será feriado em dias de 
jogos da Copa | Visor Político 
 
Prefeito Carlos Eduardo garante a empresários que não será feriado em dias de jogos 
da Copa  
 Postado por Alex Viana em Economia 
 
 24  
 mar  
 
A noite de reinauguração do edifício-sede da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, que aconteceu nesta sexta-feira 21, foi 
marcada por um anúncio importante. “A Prefeitura do Natal assegura aos 
empresários, que tanto trabalham, que não será feriado nos dias de jogos da Copa 
do Mundo 2014 nesta cidade. Este é um ponto que vinha trazendo preocupação aos 
empresários, mas não há quem impeça de abrirmos nosso comércio, para aproveitar 
o fluxo de pessoas que vem assistir aos jogos, e fazer o que precisamos, que é 
promover o desenvolvimento da nossa economia”, garantiu o prefeito Carlos 
Eduardo Alves. 
 
Este posicionamento vinha sendo bastante aguardado pelos empresários, já que pela 
Lei Geral da Copa, nos dias de jogos poderia ser decretado feriado. “Este anúncio foi 
de fundamental importância para os empresários do setor de comércio de Bens, 
Serviços e Turismo. Com isso ficamos mais tranquilos, já que vamos poder aproveitar 
o número de visitantes na capital para turbinar as vendas”, comemorou Marcelo 
Queiroz. 
 
A noite também foi de homenagens ao presidente da Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, e à própria entidade, que comemora em 2014, seus 65 anos. 
O presidente da Câmara Municipal, vereador Albert Dicksson, entregou uma placa 
em homenagem às bodas de platina da instituição. “Estes 65 anos são marcados por 
uma trajetória sempre em defesa do comércio daquela instituição, que se tornou a 
maior entidade patronal do segmento no Rio Grande do Norte. E hoje a Câmara 
Municipal presta homenagem aos relevantes serviços prestados pela Fecomércio RN 
à nossa cidade”, disse o vereador. 
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VEÍCULO: BLOG JOTA RIBAMAR            DATA: 24.03.14   
Blog do Jota Ribamar 
 
O SUCESSO DO BAILE  
 
 Seg, 24 de Março de 2014 09:21  
 
 O Blog registra o Sucesso do nosso baile de BODAS DE PRATA realizado na última 
Sexta 21, com a Orquestra Itanildo Show no Clube Municipal de Angicos contando 
com Personalidades da região Central do RN.Agradecer ao Prefeito Júnior Chibinha, 
de Angicos, Jackson Bezerra, de Afonso Bezerra, ao Ministro Garibaldi Alves Filho e 
Deputado Walter Alves, Deputado José Adécio, Presidente do Sistema 
Fecomercio/RN, Marcelo Queiroz, em Especial ao Deputado Federal e Presidente da 
Câmara Henrique Alves, Prefeito Carlos Eduardo Alves, Casal Laire Sandra Rosado, 
entre outros.Em breve cobertura nosso Face e neste Blog no Sábado 29, no Jornal O 
Mossoroense e logo mais às 20:30m na Princesa AM.Volto.  
 
 Adicionar comentário 
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VEÍCULO: BLOG DO CARLOS SANTOS            DATA: 24.03.14   
 
Rosalba humilha ex-secretário e transfere responsabilidade 
 

 
 
O delegado da Polícia Federal e ex-secretário estadual da Segurança Pública, Aldair 
da Rocha (PTB), acumula decepções em relação à governadora Rosalba Ciarlini 
(DEM). 
 
Rosalba e Aldair (à sua esquerda): de solução a problema 
 
De solução para a Segurança Pública, quando aboletado na pasta, se transformou 
em novo estorvo e base de discurso da governante, para justificar o caos no setor. 
 
Em sua passagem por Mossoró no final de semana, para encontro com 
representantes do seu partido na cidade e região, ele deixou a sigla à vontade para 
tomar rumo, mas apontando que caminho é não ficar próximo à Rosalba. 
 
Técnico 
 
Na última sexta-feira (21), em Natal, em solenidade de inauguração da Casa da 
Federação do Comércio (FECOMÉRCIO), nos 65 anos da entidade, Rosalba jogou 
sobre Aldair a responsabilidade pela fragilização da política de segurança pública do 
RN. Enterrou-o vivo: 
 
-  “O Rio Grande do Norte não é o único estado a passar por problemas com 
insegurança. A Paraíba está ruim,o  Ceará e Pernambuco bem piores. Mas nós 
queremos ser o melhor dos melhores e foi por isso que trocamos o técnico 
recentemente. Não estava resolvendo, trocamos o técnico”, declarou, numa 
referência ao ex-secretário. 
 
Já Aldair, quando foi escanteado, resmungou que a segurança “nunca foi prioridade” 
no Governo da “Rosa”. 
 



 

Enfim, o velho complexo da transferência de culpa funcionando mais uma vez. 
 
Se algo está errado, a culpa é sua. 
 
Se existe acerto, o mérito é meu. 
 
Pobre RN Sem Sorte! 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 26.03.14   EDITORIA: ECONOMIA 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM         DATA: 25.03.14 
 
Procura por cursos do Sisutec aumenta quase 40% - Notícias - Brasil - 
Nominuto.com 
 
 
 
Clippada em: 24/03/2014 
 
A presidenta Dilma Rousseff disse hoje (24) que mais de 1 milhão de inscrições de 
jovens que terminaram o ensino médio foram feitas no Sistema de Seleção Unificada 
da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). Eles disputam uma das 291 mil 
vagas em 122 cursos técnicos. 
 
“Isso significa que a procura por cursos técnicos foi, nesta edição do Sisutec, quase 
40% maior que no ano passado. Os jovens percebem que quanto mais bem 
formados, maiores são suas chances de conseguir um bom emprego.” 
 
Dilma também destacou que o governo federal investiu R$ 14 bilhões no Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) que já tem 6,1 milhões 
de matrículas. Do total, 1,7 milhão de matrículas são em cursos técnicos de nível 
médio. O restante se refere a cursos de qualificação profissional, com duração 
menor, de até quatro meses. “Nossa meta é, nesses três anos e meio de existência 
do programa, chegarmos a 8 milhões de brasileiros matriculados no Pronatec.” 
 
A presidenta ressaltou que 1 milhão dessas matrículas foram feitas pelos 
beneficiários do Programa Brasil sem Miséria, que recebem o Bolsa Família. “O 
Pronatec/Brasil sem Miséria é uma verdadeira porta dessas pessoas ao mundo do 
trabalho. Estamos, de fato, investindo muito na educação profissional.” 
 
Dilma informou, no programa semanal Café com a Presidenta, que há cursos do 
Pronatec sendo oferecidos em mais de 4 mil cidades em todos os estados. De acordo 
com ela, a maioria do público desses cursos é formada por mulheres: elas 
respondem por seis em cada dez matrículas. 
 
Segundo a presidenta, todos os cursos do Pronatec são gratuitos e oferecidos pelos 
institutos federais de educação tecnológica e profissional, pelas escolas do Sistema S 
(Senai, Senac, Senat e Senar) e pelas escolas técnicas estaduais. São 220 cursos 
técnicos e 646 de qualificação profissional 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO VT            DATA: 25.03.14   
Sisutec divulga primeira chamada de aprovados 
 
Criado em Terça, 25 Março 2014 11:02  
 
 Escrito por Administrator  
 
MEC divulga 1ª chamada de aprovados no Sisutec 

 
Sisutec divulga primeira chamada de aprovados (Divulgação) 
 
O Sistema de Seleção Unificada para Cursos Técnicos (Sisutec) divulgou nesta terça-
feira a primeira chamada de convocados para a matrícula em cursos de ensino 
profissionalizantes. O programa recebeu 1.016.211 inscrições de 527.730 – cada 
candidato pode fazer até duas opções de curso. Este ano, foram oferecidas 293.738 
vagas. 
 
Confira lista de aprovados 
 
Os aprovados deverão fazer a matrícula presencial nas instituições de ensino em que 
foram aprovados entre os dias 26 e 28. A segunda chamada será divulgada no dia 1º 
de abril. 
 
O Estado do Rio de Janeiro liderou as inscrições com 111.282, seguido de Minas 
Gerais com 100.738 inscrições. São Paulo aparece em terceiro lugar, com 88.586 
inscrições. A região Sudeste concentra 55,72% da oferta de cursos, seguida do 
Nordeste (14,45%), Sul (13,92%), Centro-Oeste (11,63%) e Norte (4,28%). 
 
Entre as instituições participantes estão institutos federais de educação profissional, 



 

escolas técnicas, escolas do serviço nacional de aprendizagem e instituições privadas 
autorizadas pelo MEC. A rede privada responde pelo maior número de vagas — 
246.228, seguida do Senac e Senai, que vão oferecer 37.070 vagas e das redes 
públicas (8.040). 
 
A maior parte dos cursos oferecidos está relacionado a ambiente e saúde (93.890 
vagas). Em segundo lugar, vêm os cursos de informação e comunicação (55.287 
vagas) e, em terceiro, gestão e negócios (36.380 vagas). 
 
Fonte: VEJA 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM            DATA: 25.03.14   
 
Brasil leva 34 competidores para torneio de educação técnica na Colômbia - 
Notícias - Tecnologia - Nominuto.com 
 

 
 
Clippada em: 25/03/2014 
 
Foram definidos os 34 competidores que defenderão o Brasil na  
WorldSkills Americas, a competição interamericana de profissões técnicas 
 a ser realizada em Bogotá, na Colômbia, entre 1º e 6 de abril. Nesse  
período, cerca de 200 jovens de 17 países das Américas defendem suas  
bandeiras em provas que simulam as tarefas realizadas no cotidiano das  
empresas 
 
O Rio Grande do Norte está presente na competição com o aluno do  
Centro de Educação e Tecnologias Ítalo Bologna, do SENAI de Mossoró  
Rafael Wenderson Pereira, que disputará na categoria Soldagem. Ele já  
ganhou medalha de ouro na Olimpíada do Conhecimento de 2011 e medalha de 
 prata na WorldSkills em 2012. 
 
O torneio avalia a qualidade da educação profissional oferecida nos  
países participantes. Os brasileiros disputam medalhas em 31 ocupações  
profissionais, que abrangem áreas como mecatrônica, instalação  
hidráulica, tecnologia da moda e desenvolvimento de aplicativos para  
dispositivos móveis, como celulares e tablets. Essa última é novidade da 
 edição 2014. 



 

 
Os jovens que representam o Brasil passaram por cursos de formação  
nas escolas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do  
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 
 
Nas provas, os competidores executam os desafios de acordo com prazos 
 estabelecidos e padrões internacionais de qualidade. As provas são  
elaboradas segundo normas vigentes, conceitos de projetos e novas  
tecnologias. Não existe exigência de escolaridade, mas o limite de idade 
 para representar o país, como não completar 23 anos no ano da  
competição, com exceção de mecatrônica, na qual o limite é não ter mais  
de 25 anos. 
 
A WorldSkills Americas chega, em 2014, à sua terceira edição. Nas  
duas primeiras, realizadas no Rio de Janeiro, em 2010, e São Paulo, em  
2012, o Brasil alcançou o melhor resultado entre os demais  
participantes. Em São Paulo, foram 26 ouros, quatro pratas e três  
bronzes. 
 
A iniciativa faz parte de um esforço internacional de avaliação da  
educação técnica, que o Brasil integra desde 1983. Além do torneio  
intercontinental, o país promove competições estaduais e nacionais – a  
Olimpíada do Conhecimento – e disputa a edição mundial da WorldSkills,  
realizada a cada dois anos. Os jovens que vão a Colômbia passaram pelas  
edições estaduais e nacionais da Olimpíada do Conhecimento, mas não  
conseguiram atingir o mínimo de pontos para chegar ao torneio mundial. 
 
 Confira a lista dos brasileiros que competem no WorldSkills AmericasAlvenaria - 
Ariel Bertoluci:  
 
Cabeleireiro -  Juliana Almeida Bezerra CAD - Gabriel de Castro Freitas Confecção de 
roupas - Mariana Mariah Vieira de Freitas Confeitaria - Luiz Gustavo Brant Cozinha - 
Poliana Aparecida do Nascimento Design Gráfico - Paulo Henrique Castro Pereira 
Desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis - Guilherme Lima 
Hernandez Rincão e Micael Brito de Jesus DryWall - Rudimar Braga dos Santos 
Eletricidade industrial - Caique Ferreira de Faria Eletricidade predial - Leandro 
Figueiredo Oliveira Eletrônica - Mauri Saraiva dos Santos Enfermagem  -  Rita de 
Cassia Rocha Agliardi Fresagem CNC - Henrique da Silva Santana Fresagem - Wesley 
Silvestre dos Santos Instalação hidráulica - Pablo Facchin Instalação e manutenção 
de PC - Edson Geovani dos Santos Marcenaria - Selimar Dias dos Santos Filho 
Mecânica de auto - Mateus Zitkoski Mecatrônica  - Diego Basso e Mateus Gaspary de 
Freitas Polimecânica - Alexandre Sampaio Luz Refrigeração - Gabriel de Souza 
Cardoso Revestimento cerâmico - Junior Renato Ferreira Robótica - Carlos Adriano 
Vieira e Victor Gabriel Veríssimo Brandão Serviço de restaurante - Anderson Fonseca 



 

de Almeida Soluções em tecnologia da informação  -  Eliza Thais Neves Amâncio 
Soldagem - Rafael Wenderson Moais Pereira Tecnologia da moda - Isadora Micaela 
Guercovich Tornearia - Marcio Venâncio Aurélio Caetano Tornearia CNC - José 
Augusto Costa Ferreira Web Design - Mateus Paulino da Silva Santos 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE TRIBUNADO NORTE/ BLOG E-TURISMO           DATA: 25.03.14   
 
Copa pode gerar 380 mil oportunidades de emprego temporário «  e-Turismo 
 
A Copa do Mundo pode gerar 380 mil empregos temporários no país em 2014, de 
acordo com um estudo realizado pela Value Partners Brasil, uma empresa de 
consultoria de gestão, a pedido do Ministério do Esporte. As novas vagas serão 
oferecidas especialmente por bares e restaurantes, em cargos como recepcionista, 
atendente e garçom. 
 
O Pronatec Turismo, um programa de qualificação profissional que prepara os 
trabalhadores do setor em 54 atividades turísticas, tem 125 mil pessoas matriculadas 
e 36 mil vagas abertas nas cidades-sede da Copa para cursos de garçom, auxiliar de 
cozinha, agente de informação turística, entre outros. Os cursos são oferecidos pelo 
Senac, Senai, Sesc e Sesi, institutos federais e estaduais de educação. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE O MOSSOROENSE           DATA: 25.03.14  
 
Começam aulas das  novas turmas do Pronatec 
 

 
  
 : por Redação  
 
Beneficiamento de pescado está na lista das capacitações A Prefeitura de Ipanguaçu, 
através da Secretaria Municipal de Trabalho Habitação e Assistência Social, dará 
início hoje aos novos sete cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e ao Emprego - Pronatec 2014, que será desenvolvido em parceria com a Escola 
Agrícola de Jundiaí. Segundo a secretária da pasta, Cristina Oliveira, os cursos irão 
beneficiar a população das mais diferentes localidades do município, a estratégia faz 
parte da qualificação dos moradores em áreas que possibilitam o exercício da 
profissional onde residem. &quot;Temos organizado estrategicamente as políticas 
de qualificação de nossa população, para logo que eles venham concluir, tenham a 
oportunidade e acesso ao emprego, ou abrir o próprio negócio na geração de renda. 
Os cursos oferecidos ainda gerarão mais oportunidade a nossa população, em busca 
da independência financeira&quot;, frisa a secretária. A aula de abertura nesta 
terça-feira acontecerá às 19h, no Espaço Pastoral Padre Valtair Lira Lucas. Nestas 
novas turmas serão beneficiadas 210 pessoas, nos cursos de agente de alimentação 
escolar, agricultor familiar, horticultor de legumes orgânicos, agente de 
beneficiamento de pescado, programador web, agente de informações turísticas, 
recepcionista de eventos. As aulas serão ministradas no Centro Integrado da 
Cidadania (CIC), no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e nos centros de vivências nas 
comunidades de Pataxó, Porto e Tabuleiro Alto. Em fevereiro deste ano, em parceria 
com o Senac, a prefeitura deu início também aos cursos de recepcionista, auxiliar 



 

administrativo, auxiliar de cozinha e depilador, atendendo cerca de 96 pessoas. No 
total, estarão sendo beneficiadas em Ipanguaçu 306 pessoas, que ao fim receberão a 
certificação dos cursos. 
 
Funcern divulgará lista de candidatos aptos à prova de títulos 
 
Está prevista para hoje, conforme edital publicado, a divulgação da análise dos 
recursos contra o resultado das provas discursivas e publicação dos candidatos que 
poderão apresentar documentos para a prova de títulos do concurso 2014 da 
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). Os candidatos aptos 
para a próxima fase deverão apresentar os documentos nos dias 27 ou 28 de março. 
Neste período, o formulário eletrônico estará disponível na Área do Candidato no 
site www.funcern.br, e no Campus do IFRN da cidade escolhida para a realização das 
provas. A pontuação da prova de títulos está disponível no dia 3 de abril. O concurso 
oferece vagas para as funções de Assistente/Agente Administrativo, Economista, 
Engenheiro Eletricista, Engenheiro Civil e Engenheiro Mecânico, todos com jornada 
semanal de 40 horas de trabalho. 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO VT           DATA: 25.03.14  
 
AULAS DO PRONATEC 
 
 Escrito por Administrator  
 
Aulas para novas turmas do Pronatec terão  início nesta terça-feira em Ipanguaçu 

 
A Prefeitura de Ipanguaçu através da Secretaria Municipal de Trabalho Habitação e 
Assistência Social darão início nesta terça-feira, dia 25, aos novos sete cursos do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego – PRONATEC 2014, 
que será desenvolvido em parceria com a Escola Agrícola de Jundiaí. 
 
Segundo a secretária da pasta, Cristina Oliveira, os cursos irão beneficiar a população 
das mais diferentes localidades do município, a estratégia faz parte da qualificação 
dos moradores em áreas que possibilitam o exercício da profissional onde residem, 
&quot;temos organizado estrategicamente as políticas de qualificação de nossa 
população, para logo que eles venham concluir, tenham a oportunidade e acesso ao 
emprego, ou abrir o próprio negócio na geração de renda. Os cursos oferecidos 
ainda gerarão mais oportunidade a nossa população, em busca da independência 
financeira&quot;, frisa a secretária. 
 
A aula de abertura nesta terça-feira acontecerá às 19h no Espaço Pastoral Padre 
Valtair Lira Lucas. 



 

 
Nestas novas turmas serão beneficiadas 210 pessoas, nos cursos de agente de 
alimentação escolar, agricultor familiar, horticultor de legumes orgânicos, agente de 
beneficiamento de pescado, programador web, agente de informações turísticas, 
recepcionista de eventos. As aulas serão ministradas no Centro Integrado da 
Cidadania (CIC), no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e nos Centros de vivencias 
nas comunidades de Pataxó, Porto e Tabuleiro Alto. 
 
Em fevereiro deste ano em parceria com o Senac a Prefeitura deu inicio também aos 
cursos de recepcionista, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha e depilador, 
atendendo cerca de 96 pessoas. No total estarão sendo beneficiadas em Ipanguaçu 
306 pessoas, que ao fim receberão a certificação dos cursos. 
 
Por Assessoria de Imprensa da PMI 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG CRISITNA LIRA           DATA: 25.03.14  
 
Turismo por Cristina Lira de Natal: Copa abre novas vagas para o setor 
 
Clippada em: 24/03/2014 
 
A expectativa é 
que as atividades turísticas gerem empregos em centros de 
atendimento ao visitante, jogos da Copa, além de postos de trabalho 
em bares, restaurantes e hotéis A Copa do Mundo pode gerar 380 mil 
empregos temporários no país em 2014, de acordo com um estudo 
realizado pela Value Partners Brasil, uma empresa de consultoria de 
gestão, a pedido do Ministério do Esporte. As novas 
vagas serão oferecidas especialmente por bares e restaurantes, em 
cargos como recepcionista, atendente e garçom. Esta é uma das 
razões que tem levado o Ministério do Turismo a investir em 
qualificação profissional. O objetivo é incentivar o 
bom atendimento ao turista por meio do Pronatec Turismo, um programa de 
qualificação profissional que prepara os trabalhadores do 
setor em 54 atividades turísticas.  
 
O programa tem 125 mil pessoas 
matriculadas e 36 mil vagas abertas nas cidades-sede da Copa para cursos de 
garçom, auxiliar de cozinha, agente de informação 
turística, entre outros. Os cursos são oferecidos pelo Senac, 
Senai, Sesc e Sesi, institutos federais e estaduais de 
educação. “O trabalhador que 
está diretamente em contato com o turista é o nosso principal 
cartão de visitas. Ao investir em mão-de-obra 
contribuímos também com a formação do 
indivíduo e com o desenvolvimento do setor”, diz Vinicius 
Lages, ministro do Turismo. Há cerca de mil vagas para 
interessados em trabalhar nos quatro jogos da Copa que acontecem em Manaus. 
 
 
As vagas são para vendedor, atendente, caixa e recepcionista, todas 
para profissionais que comprovem fluência em língua inglesa. A 
remuneração diária varia entre R$ 120 a R$ 170. O 
trabalhador também recebe vale transporte e vale 
alimentação, de acordo com a Secretaria de Estado do Trabalho 
e o Sistema Nacional de Empregos (SINE). Os Centros de Atendimento ao 
Turista devem gerar 50 novas vagas em Fortaleza, de acordo com a Secretaria 
de Turismo do Estado do Ceará; 20 novos postos em Brasília, 
segundo a Secretaria de Turismo do Distrito Federal; e mais 30 vagas para 



 

bacharéis ou técnicos de cursos de Turismo em São 
Paulo, de acordo com a empresa de turismo e eventos da cidade de São 
Paulo, a SPTuris. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO TOTINHA          DATA: 25.03.14  
 
BLOG DO TOTINHA: Em parceria com a SEMTHAS, carreta do SENAI realizará curso 
de eletricista industrial 
 
 
Clippada em: 24/03/2014 
 
Qualificar e dar oportunidade de emprego e renda à população é uma das metas 
estabelecidas pela gestão municipal como forma de dinamizar a economia local e 
assim, contribuir para o desenvolvimento da cidade e da região. Nesta segunda-feira 
(24), a Prefeitura de Currais Novos através da Secretaria Municipal do Trabalho, 
Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), realizará a abertura do curso de 
“eletricista industrial”, às 19h30 na Praça Tetê Salustino, local onde está instalada a 
carreta do SENAI. “Somos a primeira cidade do interior do RN a receber a carreta do 
SENAI com este curso profissionalizante”, disse o secretário da SEMTHAS, Eugênio 
Lins. As inscrições para o curso aconteceram no último mês de janeiro e a previsão é 
que a capacitação dos 20 alunos aconteça em 90 dias.  
 
PRONATEC  
 
Um dos programas importantes para o ingresso da população no mercado de 
trabalho é o PRONATEC, criado pelo Governo Federal em 2011 com o objetivo de 
ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Em Currais Novos, 
apenas em 2013, o PRONATEC capacitou quase 1.500 pessoas em cursos em 
parcerias com instituições como SENAC, SESC, SENAI, SENAR, UFRN e IFRN. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM          DATA: 25.03.14   
Dilma: procura por cursos do Sisutec aumenta quase 40% em relação a 2013 - 
 
Foto: EBC 

 
 Da Agência Brasil 
 
 A presidenta Dilma Rousseff disse hoje (24) que mais de 1 milhão de inscrições de 
jovens que terminaram o ensino médio foram feitas no Sistema de Seleção Unificada 
da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). Eles disputam uma das 291 mil 
vagas em 122 cursos técnicos. 
 
“Isso significa que a procura por cursos técnicos foi, nesta edição do Sisutec, quase 
40% maior que no ano passado. Os jovens percebem que quanto mais bem 
formados, maiores são suas chances de conseguir um bom emprego.” 
 
Dilma também destacou que o governo federal investiu R$ 14 bilhões no Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) que já tem 6,1 milhões 
de matrículas. Do total, 1,7 milhão de matrículas são em cursos técnicos de nível 
médio. O restante se refere a cursos de qualificação profissional, com duração 
menor, de até quatro meses. “Nossa meta é, nesses três anos e meio de existência 
do programa, chegarmos a 8 milhões de brasileiros matriculados no Pronatec.”  
   
 
 A presidenta ressaltou que 1 milhão dessas matrículas foram feitas pelos 
beneficiários do Programa Brasil sem Miséria, que recebem o Bolsa Família. “O 
Pronatec/Brasil sem Miséria é uma verdadeira porta dessas pessoas ao mundo do 
trabalho. Estamos, de fato, investindo muito na educação profissional.” 
 
Dilma informou, no programa semanal Café com a Presidenta, que há cursos do 
Pronatec sendo oferecidos em mais de 4 mil cidades em todos os estados. De acordo 
com ela, a maioria do público desses cursos é formada por mulheres: elas 
respondem por seis em cada dez matrículas. 
 
Segundo a presidenta, todos os cursos do Pronatec são gratuitos e oferecidos pelos 



 

institutos federais de educação tecnológica e profissional, pelas escolas do Sistema S 
(Senai, Senac, Senat e Senar) e pelas escolas técnicas estaduais. São 220 cursos 
técnicos e 646 de qualificação profissional.  
 
 



 

  
VEÍCULO: BLOG GERALDO OLIVERIA            DATA: 25.03.14  
 
Blog do Geraldo Oliveira: Última semana para inscrição na Escola SESC de Ensino 
Médio 

 
 
Os interessados em participar do Processo Seletivo 2013 da Escola SESC de Ensino 
Médio (ESEM) têm só até sexta-feira (15) para se inscrever. Sediada no Rio de 
Janeiro (RJ), a ESEM oferecerá bolsas integrais – durante os três anos necessários à 
conclusão do Ensino Médio – a quatro (4) alunos potiguares selecionados. As 
inscrições podem ser feitas no site da ESEM http://escolasesc.com.br/ ou nas 
unidades SESC. Para ver o edital, basta acessar o site do SESC (www.sescrn.com.br).  
 
O ESEM é uma escola referência no Brasil. As turmas de no máximo 15 alunos 
recebem todo o suporte acadêmico, com sólida formação em inglês, espanhol e 
tecnologia, atividades artísticas, culturais e esportivas, além de intercâmbio com 
escolas norte-americanas.  
 
“O primeiro presente que o aluno recebe quando chega à Escola é um notebook com 
acesso à internet”, frisa o presidente do Sistema Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz. 
“Estamos felizes em poder oferecer aos estudantes norteriograndenses esta 
oportunidade”. 
 
O diretor regional do SESC, Laumir Barrêto, ressalta a qualidade da grade curricular e 
extracurricular. “A Escola é única no Brasil, e exemplo também para outros países”. 
Outro ponto destacado pelo diretor é a atenção que se deve ter com as normas 
contidas no edital (disponível no site do SESC), as quais devem ser lidas atentamente 
pelos aspirantes às vagas.  



 

 
Sobre o Processo Seletivo 
 
São ofertadas 159 vagas para todo o País, distribuídas nas 27 unidades SESC. Para 
participar da seleção, é preciso ter finalizado o Ensino Fundamental - ou estar 
cursando o 9º ano - e ter nascido entre 1º de janeiro de 1997 e 31 de dezembro de 
1999. A previsão é de que os selecionados ingressem na ESEM ainda no primeiro 
semestre de 2013.  
 
O Processo de Admissão é constituído de duas etapas. A primeira prova será 
objetiva, com questões de múltipla escolha, e uma prova de redação. O segundo 
momento consiste numa entrevista com cada candidato e seu representante legal. 
Os aprovados receberão bolsa de estudo integral e terão todas as despesas 
custeadas pelo SESC. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ESPORTE AMADOR RN            DATA: 25.03.14   
Esporte Amador RN: É na Zona Norte a 5ª Corrida do Comerciário 
 

 
 
 
 
Os comerciários potiguares associados ao Sesc RN tem até o dia 30 de março, a 
exclusividade para se inscrever na 5ª Corrida do Comerciário. A inscrição é feita 
através do site www.sescrn.com.br. De 31de marco a 14 de abril, a comunidade em 
geral poderá se inscrever. A corrida acontecerá dia 1º de maio       integrando as 
comemorações ao Dia do Trabalhador –, às 16h, de forma inédita na Zona Norte de 
Natal. 
 
A 5ª Corrida do Comerciário, promovida pelo Sistema Fecomércio do Rio Grande do 
Norte, por meio do Sesc, integra a campanha Move Brasil, uma iniciativa do Sesc 
nacional que pretende erradicar o sedentarismo e oferecer qualidade de vida a 
partir do esporte.  
 
Este ano, a corrida disponibiliza 1.500 vagas, destinadas a homens e mulheres – 
incluindo portadores de necessidades especiais - a partir dos 18 anos de idade, além 
de 200 reservadas à categoria infantil - de 7 a 13 anos de idade. 
 
As inscrições para comerciários e crianças são gratuitas, sendo pedidos somente 2 kg 
e 1 kg de alimento não perecíveis, respectivamente, que irão para o programa Mesa 
Brasil Sesc. Aos inscritos na categoria comunidade, será cobrada uma taxa de R$ 25, 
além dos 2 kg de alimentos. 
 
Os primeiros lugares nas categorias adulto ganham kits esportivos, bicicletas e 
diárias nas hospedagens 



 

Sesc RN. Os percursos variam entre 50 e 80 metros - corrida infantil recreativa 
-, 5 km e 10 km. A entrega dos kits acontecerá dias 28 e 29 de abril, no Sesc 
Centro. Comerciários devem levar, além dos 2 kg de alimentos, a carteirinha do 
Sesc dentro da validade. 
 
Fonte: Jornal de Hoje 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO            DATA: 25.03.14   
 
 Até o dia 30, comerciários tem exclusividade na inscrição da 5ª Corrida do 
Comerciário  
 
 25/03/2014 08h22 
  
 Até o dia 30, comerciários tem exclusividade na inscrição da 5ª Corrida do 
Comerciário 
 As inscrições serão exclusivas para comerciários e, após a data, abertas à 
comunidade. Corrida acontecerá na Zona Norte 
 
Os comerciários potiguares associados Sesc RN tem até o dia 30 de março, a 
exclusividade para se inscrever na 5ª Corrida do Comerciário. A inscrição é feita 
através do site www.sescrn.com.br. De 31/03 a 14/04, a comunidade em geral 
poderá se inscrever. A corrida acontece dia 01/05 - integrando as comemorações ao 
Dia do Trabalhador -, às 16h, de forma inédita na Zona Norte de Natal. 
 
A 5ª Corrida do Comerciário, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do 
Sesc, integra a campanha Move Brasil, uma iniciativa do Sesc nacional que pretende 
erradicar o sedentarismo e oferecer qualidade de vida a partir do esporte. Este ano, 
a corrida disponibiliza 1.500 vagas, destinadas a homens e mulheres (incluindo 
portadores de necessidades especiais) a partir dos 18 anos de idade, além de 200 
reservadas à categoria Infantil (de 07 a 13 anos de idade). 
 
As inscrições para comerciários e crianças são gratuitas, sendo pedidos somente 2 kg 
e 1 kg de alimento não perecíveis respectivamente, que irão para o programa Mesa 
Brasil Sesc. Aos inscritos na categoria Comunidade, será cobrada uma taxa de R$ 25, 
além dos 2 kg de alimentos. 
 
Os primeiros lugares nas categorias Adulto ganham kits esportivos, bicicletas e 
diárias nas hospedagens Sesc RN. Os percursos variam entre 50 e 80 metros (corrida 
infantil recreativa), 5 km e 10 km. A entrega dos kits acontece dias 28 e 29/04, no 
Sesc Centro. Comerciários devem levar, além dos 2 kg de alimentos, a carteirinha do 
Sesc dentro da validade. 
 
 Fonte: Fecomércio RN 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: SITE LIEGE BARBALHO          DATA: 25.03.14   
 
Sesc Dramaturgia 
 

 
 
Paula Autran ministrará oficina 
 
O Sesc Caicó está com inscrições abertas até o dia 08 de abril para oficina de 
dramaturgia e leitura em cena. São 24 vagas oferecidas na atividade que integra o 
projeto Leitura em Cena 2014. Para participar, o interessado deve preencher um 
formulário que se encontra disponível no site www.sescrn.com.br, e encaminhá-lo 
para os emails nmsilva@rn.sesc.com.br e n.nilton@gmail.com. As aulas  serão 
ministradas de 13 a 15 de abril, na Casa de Cultura, pela professora Paula Autran, 
doutoranda em artes cênicas pela Escola de Comunicação e Artes de São Paulo  e 
pela Universidade de São Paulo.  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SIDNEY SILVA          DATA: 25.03.14 
 
Sesc está com inscrições abertas para oficinas de leitura dramática em Caicóó  
 
O Sesc Caicó está com inscrições abertas até o dia 08 de abril para oficina de 
dramaturgia e leitura em cena. São 24 vagas oferecidas na atividade que integra o 
projeto Sesc Dramaturgia- Leitura em Cena 2014. 
 
Para participar, o interessado deve preencher um formulário que se encontra 
disponível no site www.sescrn.com.br, e encaminhá-lo para os emails: 
nmsilva@rn.sesc.com.br e n.nilton@gmail.com. A validação da inscrição também é 
feita através do email. 
 
A oficina será ministrada de 13 a 15 de abril, na Casa de Cultura, 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). 
 
 Esse post foi publicado por Sidney Silva em 25 de março de 2014 às 13:53, e está 
arquivado em Caicó. Seguir as respostas a esse artigo através do RSS 2.0. Você pode 
enviar respostas ou trackback de seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ESPORTES AMADOR        DATA: 25.03.14 
 
Esporte Amador RN: SEEL promove copas de handebol e basquete 
 

 
As cidades de Viçosa e Mossoró irão sediar as primeiras edições das copas escolares 
de Handebol e Basquete do Rio Grande do Norte. Os dois eventos acontecerão no 
período de 3 a 6 de abril e são classificatórios para os Jogos Escolares da Juventude - 
edição nacional. As duas copas terão a participação de equipes de escolas de todas 
as regiões do 
Estado. 
 
O basquete será disputado em 
Mossoró, no ginásio da Faculdade Mater Christi e no ginásio do SESC - Serviço 
Social do Comércio. Viçosa, por sua vez, sediará o handebol com jogos em seu 
ginásio municipal de esportes. 
 
As Copas Escolares de Handebol e 
de Basquete são promovidas e organizadas pela SEEL - Secretaria do Esporte e do 
Lazer do Rio Grande do Norte - em parceria com as prefeituras municipais e com 
o Fórum Estadual de Secretários e Gestores do Esporte e do Lazer. 
 
Fonte: Assessoria da SEEL 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO        DATA: 25.03.14 
 
Mossoró recebe Copa Escolar de Basquete no início de abril - 
 
De 3 a 6 de abril Mossoró vai sediar a primeira edição da Copa Escolar de Basquete 
do Rio Grande do Norte. A modalidade será disputada nos ginásios de esportes do 
colégio Mater Christi e do Serviço Social do Comércio (SESC). 
 
 A competição será organizada pela Secretaria do Esporte e Lazer do RN (SEEL) em 
parceria com a prefeitura municipal e o Fórum Estadual de Secretários e Gestores do 
Esporte e do Lazer (Fesmel). 
 
 O torneio de basquete terá a participação de equipes de escolas de todas as regiões 
do Estado. 
 
 Além de Mossoró, o município de Viçosa irá sediar a competição na modalidade 
Handebol, com jogos sendo disputados no ginásio de esportes da cidade.  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE SOLTO NA CIDADE        DATA: 25.03.14 
 
Corrida do Comerciário - + Cultura - Solto na Cidade 
 
 
 
Clippada em: 25/03/2014 
 
A 5ª Corrida do Comerciário, promovida pelo Sesc RN, vai reunir mais uma vez os 
comerciários e a população potiguar que gosta da prática esportiva. Parte de um 
grande evento em comemoração ao Dia do Comerciário (01/05), a corrida integra a 
campanha Move Brasil, uma iniciativa do Sesc nacional que pretende erradicar o 
sedentarismo e oferecer qualidade de vida a partir do esporte. Esta edição ocorrerá 
na zona norte de Natal. A largada será às 16h, em frente à UERN (Complexo 
Cultural), na Avenida João Medeiros Filho. Mais informações e 
inscrições: www.chiptiming.com.br/eventos/comerciario/sesc 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:    BLOG DO TOTINHA    DATA: 25.03.14 
 
Em parceria com a SEMTHAS, carreta do SENAI realizará curso de eletricista 
industrial 
 
Qualificar e dar oportunidade de emprego e renda à população é uma das metas 
estabelecidas pela gestão municipal como forma de dinamizar a economia local e 
assim, contribuir para o desenvolvimento da cidade e da região. Nesta segunda-feira 
(24), a Prefeitura de Currais Novos através da Secretaria Municipal do Trabalho, 
Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), realizará a abertura do curso de 
“eletricista industrial”, às 19h30 na Praça Tetê Salustino, local onde está instalada a 
carreta do SENAI. “Somos a primeira cidade do interior do RN a receber a carreta do 
SENAI com este curso profissionalizante”, disse o secretário da SEMTHAS, Eugênio 
Lins. As inscrições para o curso aconteceram no último mês de janeiro e a previsão é 
que a capacitação dos 20 alunos aconteça em 90 dias.  
 
PRONATEC  
 
Um dos programas importantes para o ingresso da população no mercado de 
trabalho é o PRONATEC, criado pelo Governo Federal em 2011 com o objetivo de 
ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Em Currais Novos, 
apenas em 2013, o PRONATEC capacitou quase 1.500 pessoas em cursos em 
parcerias com instituições como SENAC, SESC, SENAI, SENAR, UFRN e IFRN. 
 
 
Classificação: Positiva 
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