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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM            DATA: 28.03.14        

Aluna do Senac participará de competição na Colômbia - Notícias - Educação - 
Nominuto.com  
No minuto.com clippada em 28/03/2014  

 
A aluna do curso de Cabeleireiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac/RN), Juliana Almeida, embarca para a cidade de Bogotá, na Colômbia, no 
próximo domingo (30), onde representará o Brasil na WorldSkills Americas. A 
competição reunirá os melhores estudantes da educação profissional do continente 
americano, em um torneio que ocorrerá de 1º a 6 de abril. 
Também integram a comitiva brasileira que participará do evento o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, e o diretor regional do 
Senac, Helder Cavalcanti. 

O Brasil contará com 34 competidores no evento, entre alunos que passaram por 
formações nos centros de educação profissional do Senac e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai). No total, participam da competição cerca de 200 
jovens de diferentes países. 

Eles passarão por provas que simulam as tarefas realizadas no cotidiano das 
empresas. Nos testes, 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. 

http://www.klipbox.com.br/clients/167/links/76367328
http://www.klipbox.com.br/clients/167/links/76367328
http://nominuto.com/estarbem


 

Os brasileiros disputam medalhas em 31 ocupações profissionais. O Senac compete 
em quatro ocupações da modalidade “Serviços Pessoais”: Cabeleireiro, Cozinheiro, 
Serviço de Restaurante e Técnico de Enfermagem. 

Perfil – Juliana Almeida tem 20 anos e mora com os pais na comunidade da Maísa, 
zona rural do município de Mossoró. Ela iniciou sua qualificação na área de Imagem 
Pessoal por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). “Desde criança, meu 
sonho era trabalhar na área de beleza e o Senac me deu a oportunidade para me 
capacitar e tem sido fundamental no meu desenvolvimento e crescimento 
profissional”, afirma. 

A estudante mantém um intenso treinamento, desde agosto do ano passado, 
quando foi a ganhadora estadual da Olimpíada do Conhecimento. A média diária de 
atividades chega a 10h, durante seis dias por semana. Durante todas as etapas, 
Juliana Almeida é acompanhada por um equipe de profissionais do Senac. 

“Estou totalmente focada no meu objetivo. Me preparei bastante e darei o meu 
melhor para trazer a medalha de ouro para o Brasil”, afirmou Juliana Almeida. 

Sobre a WorldSkills Americas (WSA) 

A WSA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como 
principal objetivo propiciar a melhoria de qualidade da educação profissional, por 
meio do intercâmbio entre os países da América do Norte, América Central, Mar do 

Caribe e América do Sul, envolvendo governos, indústrias, comércio e instituições de 
educação profissionalizante. 

A cada dois anos, a entidade realiza uma competição voltada para a formação 
profissional em um de seus países membros. Na última edição, realizada em São 
Paulo, no ano de 2012, a mossoroense Juliana Leslye obteve a medalha de ouro para 
o Brasil na ocupação Cabeleireiro. 



 

VEÍCULO: MASTER FESTAS            DATA: 28.03.14   
 
Master produções e eventos 
 
A nova diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró toma posse hoje 
(27), às 20h, em solenidade que será realizada no Kiko's Buffet . 
 
Assume o posto maior da entidade classista, o empresário Michelson Ximenes 
Formiga Frota, tendo como vice-presidente, o empresário Jair Urbano de Queiróz. 
 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, participará do evento, 
e dará as boas vindas a nova diretoria, eleita para o quadriênio 2014-2018. 
 
Após o cumprimento do protocolo, entre assinaturas, homenagens e discursos, será 
servido um jantar aos presentes.  
 
Michelson Frota: novos desafios 
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Secretaria de Turismo de Natal reúne empresários franceses e órgãos ambientais 
dando continuidade ao projeto da Marina da Via Costeira | RN News 
 

 
 
Os empresários franceses da empresa New Co Marine apresentaram em reunião 
realizada hoje, pela manhã no auditório da Fecomercio novas propostas para 
construção da  marina de mar aberto na Via Costeira (em frente ao hotel Barreira 
Roxa e Instituto de  Biologia Marinha da UFRN). A engenheira da New Co Marine, 
Jeanne Guerin-Chabanet, apresentou três projetos da marina com os ajustes que 
incluem uma oficina para reparos de barcos e posto para abastecer as embarcações 
que não trazem nenhum dano ambiental na área destinada a marina. O 
representante da superintendência do Patrimônio da União, Nelor Barbosa afirmou 
que é possível a regularização da marina após os estudos ambientais mais profundos 
dentro das normas exigidas pelo órgão. 
 
A reunião foi aberta pelo  secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (Seturde) Fernando Bezerril que inicialmente agradeceu a presença de 
todos e salientou que a Prefeitura do Natal, por intermédio da secretaria tem o 
maior interesse no projeto da marina da Via Costeira que dá partida a 
desenvolvimento do turismo náutico na cidade. “ O prefeito Carlos Eduardo é um 
entusiasta desse projeto que visa atingir outro tipo de turista de maior poder 
aquisitivo e que trará benefícios na geração de empregos e renda, além de 
proporcionar a profissionalização de jovens”. O secretário sugeriu aos franceses que 
no complexo da marina seja incluída a escola de velas para treinar jovens da 
comunidade do bairro de Mãe Luiza no que foi aceito pela equipe de técnicos da 
New Co Marine. O diretor executivo da Fecomercio, Marcus Guedes informou que 
devido a compromissos em Brasília, o presidente da entidade, Marcelo Queiroz não 
estaria presente, mas deixou a mensagem de compromisso da federação em abraçar 
o projeto para Natal dar um salto de qualidade com o desenvolvimento do turismo 
náutico. 
 
A escolha por Natal, pelo grupo francês foi devido ao grande potencial que a cidade 



 

oferece. Além de possuir uma rede hoteleira que atenderá a expectativa da clientela, 
conta também com o desenvolvimento náutico que surgirá com a criação do 
GT  Náutico RN, e ainda com aspectos econômicos, sociais, naturais e turísticos 
propícios à construção do projeto da marina. “A  área onde a marina pode ser 
construída está inóspita e pode receber uma ótima função a partir deste projeto. 
Seguindo as leis ambientais, vai ser possível construir mais uma atividade para o 
trade turístico de Natal”, reforçou  Fernando Bezerril. 
 
As propostas para construção da marina sustentável  incluem área  com uma 
atracação para parcos de até 15 metros e calados de 5 metros, tendo a capacidade 
para 168 barcos de 15 metros e ainda 58 vagas para embarcações de até 12 metros. 
O custo do projeto sofreu redução, avaliando em pouco mais de R$ 100 milhões com 
parte sendo financiado pelo Banco do Nordeste. O próximo passo agora será cumprir 
todas as exigências requeridas pelos órgãos ambientais. Pelos cálculos dos 
representantes do Idema e Patrimônio da União todo esse processo deverá levar 
pouco mais de um ano. 
 
Participaram da reunião o superintendente estadual  do Banco do Nordeste, 
Francisco Carlos Cavalcanti;  Marjorie Madruga, Promotora da Procuradoria Geral do 
Estado e coordenadora da Câmara Técnica de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(CTMAS/PGE/RN); ;Marcelo Zsigmond (Amanáutica); Jamir Fernandes Júnior 
(IDEMA); Jean-Marie Barbero, Sergio Azzaretto  e Carolina Fernandes Martins, pela 
New Co Marine:assessor executivo da Fercomercio, Laumir Barreto; chefe de 
gabinete da Seturde, engenheiro ambiental, Marcelo Alvim e o consultor de turismo, 
Carlos Sodré. 
 
 Curtir isso:  
Curtir Carregando... 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO/EDMO SINEDINO            DATA: 27.03.14 
 
O carnaval do Bicão Vivaldo Lacerda - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 
Não para contar, mas eu sou um “fato furado”...não tem 
jeito. 
Era um segredo. Segredo de estado. 
Já tinha decidido que ia passar o carnaval 2014 em Natal.  
Pronto. Ponta Negra, Cidade Alta, Redinha e Rocas, seriam 
meus points. 
O primeiro “grito” foi em Zé Reieira, no show do maestro 
Gilberto Cabral, na quarta-feira, espetacular 
Na quinta-feira teve o Baile de Máscaras no Largo do Atheneu, 
mmaravilha. 
E o carnaval do Sesc na sexta-feira, ótimo, e assim seria.. 
Mas, quando foi no sábado, recebi um telefonema do Bicão. 
O Bicão é o Vivaldo Lacerta, vocês conhecem claro, quase 
todo dia ele sai nas colunas sociais e escreve artigos para jornais. 
O cara é chapa quentíssima. É sócio benemérito do ABC aqui 
em Natal e do Flamengo, no Rio de Janeiro. 
Inclusive muito influente. Nas eleições presidenciais, tanto 
nas de cá como lá seu apoio é decisivo, sempre foi. 
O convite que ele me fez eu não podia recusar. 
Queria que eu o acompanhasse ao Rio de Janeiro, me queria do 
lado dele na Sapucaí, onde estaria todos os dias no camarote da Brahma. 
Me disse. 
Eu ainda ponderei, disse que tinha prometido a minha esposa 
ficar em Natal. 
Ele, no entanto, apresentou argumentos irrecusáveis. 
Ficaríamos no quadruplex dos Sendas. Teríamos serviço de 
hotel do Copacabana Palace, que ele não gostou muito, mas aceitou por conta da 
tradição e os nossos deslocamentos no Rio seriam de helicóptero. 
Descobri que o Bicão tem fixação por voar. 
Gente, e foi tudo lindo e maravilhoso. Andar no Rio ao lado 
do Bicão Vivaldo Lacerda é experiência única. 
Só não gostei muito das confusões que alguns famosos fizeram 
para estar com ele.  
Uma forçação de barra.  
Romário, Ronaldo, Zagallo, Ricardo Teixeira, Aécio Neves, 
Roberto Dinamite (mesmo sabendo da paixão dele pelo Flamengo), Eike Batista, 
Bebeto (que ele só trata por Zé Roberto), Raimundo Fagner, Boni da Globo, 
Joaquim Barbosa (ele mesmo, o ministro do STF)...esse povo todo dia ligava para 
Vivaldo, todo santo dia. 
 



 

O cara da família Sendas, o mesmo que deixou um helicóptero 
24 horas à disposição do nosso herói, pedia permissão para ir também no vôo. E 
o cara era o dono do avião, imaginem.. 
Vi Zico ir ao quadruplex pelo menos umas cinco vezes num mesmo dia 
tentando convencer o nosso Vivaldo Lacerda a desfilar com ele no carro alegórico. 
E Vivaldo sempre negando.  
Zico, acreditem, chegou a dizer que mudaria o enredo e o &quot;Arthur X - O Reino 
do Galinho de Ouro na 
Corte da Imperatriz&quot; mudariua para “Arthur X – O reino do Galinho na corte 
da Imperatriz e do Imperador Vivaldo Lacerda”. 
E acreditem, mesmo assim o nosso Bicão, humilde, disse não. 
Durante todos os dias de carnaval, desfiles, os 
carnavalescos da Mangueira, Vila Isabel, Salgueiro, Portela, Unidos da Tijuca, todos, 
todos, todos do primeiro grupo queriam que Vivaldo Lacerda desfilasse. 
Era uma chatice esses caras na porta do quadruplex. A gente 
nem podia descansar direito das folias da noite. 
Mas ele sempre recusando, e foi assim meu carnaval.  
Como ele recusava, claro, passava  a bola para mim, sabendo o quanto tenho de 
samba no pé, do tanto que sou animado e carnavalesco, sobrou para mim. 
Com a moral do Vilvaldo Lacerda, o Bicão, saí em todas as 
escolas do primeiro grupo, e sem gastar uma ruela que fosse com fantasia. 
Os caras, em atenção ao Bicão, me davam tudo de graça. 
Um carnaval inesquecível. 
E no camarote da Brahma? Minha nossa! Era tanta gente 
querendo ser fotografado ao lado do Bicão. 
E tudo gente famosa, tá pensando o que? Simples mortais não 
chegavam perto de jeito nenhum. 
 
Os seguranças não deixavam. 
 
Tinha que ser, no mínimo, ator global dos mais famosos. Políticos, 
só se fossem do círculo de amizade de Fernando Henrique Cardoso. 
 
Até Suzana Vieira, que pega todos, quis ser fotografada ao 
lado do Bicão, acreditem: ela quis pegar o Bicão. 
 
Para aparecer às custas do nosso Vivaldo Lacerda, é 
evidente. 
 
Um carnaval que vai ficar para sempre na minha memória. 
 
Eu só não entendi uma coisa, todas as vezes que o Vivaldo 
Lacerda estava meio bebum, começava a chorar, a espernear, deitar no chão feito 
criança malcriada e ficava gritando coisas ininteligíveis. 



 

 
Eu só entendia uma frase. Ele dizia assim: pelo amor de 
Deus! Tirem essa mulher da Polícia Rodoviária daqui!  
 
Tirem esse mulher fardada daqui!  
 
Tirem! Tirem pelo amor de Deus!. 
 
E berrava também, alto, com raiva, que “ela ia se prejudicar” e que ele &quot;não 
faria bafômetro de jeito nenhum...&quot; 
 
Coitado, acho que a bebida fundia a cuca do maluco. 
 
Uma coisa é certa: nesse carnaval cheguei à conclusão final: 
o Vivaldo Lacerda, o Bicão, é mesmo “o cara”. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR           DATA: 27.03.14 
 
Sindsaúde contabiliza deficit de dois mil servidores em unidades - Portal No Ar 
 
Servidores relataram condições de trabalho em reunião realizada na Sesap(Foto: 
Wellington Rocha) 

  
 
Servidores estaduais da Saúde em greve realizaram hoje à tarde um debate sobre as 
condições de trabalho da categoria com representantes da Secretaria de Saúde 
(Sesap). 
 
No encontro, o secretário-adjunto Marcelo Bessa ouviu as reivindicações de 
servidores lotados nos hospitais Walfredo Gurgel, Maria Alice Fernandes, Santa 
Catarina, Gizelda Trigueiro e Hemonorte. 
 
Os funcionário  relataram principalmente  as sobrecargas de serviço, os problemas 
do ponto eletrônico, doenças de trabalho e o déficit estimado em mais de dois mil 
servidores. 
 
“Estamos vivendo há tempos um grande colapso nas condições de trabalho da 
categoria. Precisamos de uma convocação urgente de novos servidores,  do fim da 
limitação das trocas de plantão e do realinhamento salarial para todos”, clama 
Manoel Egídio, diretor do Sindicato dos Servidores da Saúde. Egídio afirma que o 
atendimento dos pontos acima são fundamentais para que a greve seja finalizada. 
Nesta sexta (28) está marcada a realização de uma assembleia no auditório do Sesc, 
Cidade Alta para avaliação da categoria. 
 
A assessoria de comunicação da Sesap informou que hoje (27) foram convocados 70 
servidores para atuarem na em unidades da Região Metropolitana de Natal. 
Segundo a secretaria, já são1.225 em menos de dois anos. A Sesap anunciou 
também  que foram instalados dez leitos na Unidade de Tratamento Intensivo  do 
Hospital Santa Catarina. 
Atualizado em 27 de março às 18:38 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES           DATA: 27.03.14 
 
SESC promoverá capacitação para professores de Educação Física em Caicó - Blog 
do Robson Pires 
  
ás 13:03 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
O SESC RN vai promover nesta sexta-feira (28), em Caicó, capacitação para os 
professores de Educação Física. A ação integra a programação que antecede o Dia do 
Desafio, que este ano acontece no dia 28 de maio. O evento acontece no auditório 
da 10ª Dired, a partir das 08h, para discutir temas como recreação, ginástica laboral 
e ergonomia. 
 
“A ginástica laboral é uma série de exercícios físicos realizado no ambiente de 
trabalho, no horário de trabalho, com o objetivo de melhorar a saúde e evitar lesões 
dos funcionários por esforço repetitivo e algumas doenças ocupacionais”, explicou a 
coordenadora de Esportes do SESC, Lidiana Morais. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ          DATA: 27.03.14 
SESC promoverá capacitação para professores de Educação Física em Caicó «  Blog 
do Seridó 
 
 
 
Clippada em: 27/03/2014 
 
O SESC RN vai promover nesta sexta-feira (28), em Caicó, capacitação para os 
professores de Educação Física. A ação integra a programação que antecede o Dia do 
Desafio, que este ano acontece no dia 28 de maio. O evento acontece no auditório 
da 10ª Dired, a partir das 08h, para discutir temas como recreação, ginástica laboral 
e ergonomia. 
 
 “A ginástica laboral é uma série de exercícios físicos realizado no ambiente de 
trabalho, no horário de trabalho, com o objetivo de melhorar a saúde e evitar lesões 
dos funcionários por esforço repetitivo e algumas doenças ocupacionais”, explicou a 
coordenadora de Esportes do SESC, Lidiana Morais. 
 
Fonte: Rádio Rural 
 
 
Classificação: Positiva 
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