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VEÍCULO: TURISMO POR CRISTINA LIRA   DATA: 02.04.14              
Conselho Municipal de Turismo analisa propostas para turismo sustentável 

 
Em sua primeira reunião do ano, o Conselho Municipal de Turismo (CONTUR) 
reunido hoje pela manhã, no auditório da Fecomércio RN analisou e discutiu 
 propostas de projetos em execução como o inventário da oferta turística e 
estudo do impacto da Copa 2014 no turismo em Natal; apresentação de proposta 
para aproveitamento da área do Vale das Cascatas por um grupo empresarial da 
Catalunha (Espanha), plano de marketing aprovado pelo Ministério do Turismo; 
apresentação pelo consultor de turismo da Secretaria de Turismo de Natal,Carlos 
Sodré sobre os projetos que serão realizados no decorrer de 2014 e o plano de 
marketing aprovado pelo Ministério do Turismo para Natal. No final, o 
secretário fez o sorteio de uma viagem a Natal com acompanhante, entre os 12 
jornalistas que vieram a Natal, onde foram produzidas matérias sobre o “Natal 
em Natal” em especial sobre a cidade. O vencedor foi o jornalista Bruno Félix 
do jornal O Popular de Goiânia. 
 
        
A reunião foi aberta pela pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Janailda 
Mourão que apresentou os índices de competitividade de turismo do ano de 2013. 
Em seguida a professora Jurema Dantas, representante do IES (Instituições de 
Ensino Superior) apresentou a importância do inventário da oferta turística, 
que propõe a diversificação das atividades do turismo na cidade. A Seturde já 
busca novas propostas que tragam inovação e sejam atrativas, além da 
necessidade da geração de emprego e desenvolvimento social e econômico a partir 
de tais propostas.  Jurema também apresentou um estudo  do impacto da 
Copa do Mundo no turismo de Natal, no qual pretende avaliar o desempenho da 



 

atividade pelos indicadores do comportamento evolutivo do setor. Em seguida, a 
representante do Bim Consulters, Mauricélia Silva apresentou a proposta do Vale 
das Cascatas, que sugere transformá-lo em um Centro de Esportes Náuticos. A 
Expo Tour Católica finalizou a manhã de discussões, apresentando o evento que 
acontecerá no mês de dezembro, no Centro de Convenções. 

 
        Presentes na reunião Habib Chalita  (ABIH-RN);Marcelo Zsigmond 
(Amanáutica); Marcus Guedes (Fecomércio); Yves Guerra (SEBRAE-RN); Ana Carolina 
Melo (ABAV-RN); Max Fonseca (Abrasel e Natal Convention Bureau), além de 
representantes de várias entidades que atuam no segmento do turismo em Natal. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 02.04.14              
Empresa espanhola quer construir centro de esportes náuticos em Natal - Portal 
No Ar 
 

 
Para discutir o turismo natalense, o Conselho Municipal de Turismo (Contur) se 
reuniu nesta quarta-feira (2), no auditório da Fecomércio. Esta foi a primeira reunião 
do ano e deliberou algumas ações para o segmento. 
 
O presidente do conselho, o secretário municipal de Turismo, Fernando Bezerril, 
contou que uma empresa espanhola está interessada transformar a área do Vale das 
Cascatas na Via Costeira em investir em um centro de esportes náuticos. 
 
“Um grupo empresarial da Catalunha andou pelos estados nordestinos e aqui em 
Natal, eles quiseram desenvolver um projeto. Os dois técnicos se encantaram com a 
estrutura na Via Costeira e projetaram um centro de esportes náuticos, onde seriam 
desenvolvidas aulas de vela, natação”, explicou Bezerril. 
 
A ideia foi aprovada pelos conselheiros que acharam a proposta válida. Segundo 
Bezerril, o próximo passo é entrar em contato com os órgãos ambientais e o 
patrimônio da União. “Só vou levar para o prefeito quando constatar que algo 
realmente viável”, completou. O investimento seria arcado pela empresa espanhola. 
 
“Só vou levar para o prefeito quando constatar que algo realmente viável”, afirmou 
Bezerril 
Na reunião também foi apresentado índices de competitividade de turismo em Natal 
e em Pipa referente ao ano passado. O estudo foi feito pela Fundação Getúlio Vargas 
e constatou que o destino turístico de Natal “vai muito bem”. 
 
“Foi realçado que a classe empresarial tem uma boa participação, a nova gestão da 
Prefeitura também melhorou as ações. Tivemos o nosso plano de marketing, orçado 
em R$ 247 mil, aprovado pelo Ministério de Turismo, e teremos agora mais acesso 
aos recursos do Ministério”, declarou. 
 
Na reunião foi anunciado a realização da Feira de Turismo Religioso – Expotur 



 

Católica, no mês de dezembro no Centro de Convenções. “O turismo de religioso é 
muito mal trabalhado no Brasil inteiro e é um turismo importante, vamos divulgar 
fortemente no Nordeste”, completou. 
 
Pensando na Copa do Mundo, o Contur deliberou a realização de um estudo do 
impacto da Copa no turismo em Natal, feito em parceria com a Fecomércio, Seturde 
e Sebrae. 
 
“Não podemos perder esta oportunidade da Copa do Mundo aqui. Será uma 
avaliação do qe está acontecendo durante o mundial, sabendo a opinião daqueles 
que estão chegando à Natal”, adiantou. 
 
Atualizado em 2 de abril às 17:42 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NOMINUTO.COM  DATA: 02.04.14              
CONTUR conhece proposta para o Vale das Cascatas por grupo espanhol da 
Catalunha  

 
 
Divulgação  
 
  Em sua primeira reunião do ano, o Conselho Municipal de Turismo (CONTUR) 
reunido no auditório da Fecomércio RN analisou e discutiu  propostas de projetos 
em execução como o inventário da oferta turística e estudo do impacto da Copa 
2014 no turismo em Natal; apresentação de proposta para aproveitamento da área 
do Vale das Cascatas por um grupo empresarial da Catalunha (Espanha), plano de 
marketing aprovado pelo Ministério do Turismo; apresentação pelo consultor de 
turismo da Secretaria de Turismo de Natal,Carlos Sodré sobre os projetos que serão 
realizados no decorrer de 2014 e o plano de marketing aprovado pelo Ministério do 
Turismo para Natal. No final o secretário de Turismo de Natal, Fernando Bezerril fez 
o sorteio de uma viagem a Natal com acompanhante, entre os 12 jornalistas que 
vieram a Natal, onde foram produzidas matérias sobre o “Natal em Natal”  em 
especial sobre a cidade. O vencedor foi o jornalista Bruno Félix do jornal o Popular 
de Goiânia. 
 
  Ao abril a 10ª reunião ordinária do CONTUR, o secretário Fernando Bezerril disse 
que as ações propostas pelos conselheiros nas reuniões já realizadas estão em 
andamento e os programas e propostas em análise poderão ser debatidos em 
comissões que se reunirão posteriormente para melhor detalhamento. “ O CONTUR 



 

é o fórum onde analisamos e levamos à discussão o que é melhor para o turismo 
natalense”, salientou.    
 
Os trabalhos foram abertos pela pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Janailda 
Mourão que apresentou os índices de competitividade de turismo do ano de 2013. 
Em seguida a professora Jurema Dantas, representante do IES (Instituições de Ensino 
Superior) apresentou a importância do inventário da oferta turística, que propõe a 
diversificação das atividades do turismo na cidade. A Seturde já busca novas 
propostas que tragam inovação e sejam atrativas além da necessidade da geração de 
emprego e desenvolvimento social e econômico a partir de tais propostas.  Jurema 
também apresentou um estudo  do impacto da Copa do Mundo no turismo de Natal, 
no qual pretende avaliar o desempenho da atividade pelos indicadores do 
comportamento evolutivo do setor. Em seguida, a representante do Bim Consulters, 
Mauricélia Silva apresentou a proposta do Vale das Cascatas, que sugere transformá-
lo em um Centro de Esportes Náuticos. A proposta para o aproveitar o Vale das 
Cascatas pode ser utilizado em outros pontos da Via Costeira e traz ainda em seu 
bojo a realização de competições nacionais e internacionais e uma escola para 
formação de jovens em esportes náuticos. A Expo Tour Católica finalizou a manhã de 
discussões, apresentando o evento que acontecerá no mês de dezembro, no Centro 
de Convenções. 
 
  Presentes na reunião Habib Chalita  (ABIH-RN);Marcelo Zsigmond (Amanáutica); 
Marcus Guedes (Fecomércio); Yves Guerra (SEBRAE-RN); Ana Caroline Melo (ABAV-
RN); Max Fonseca (Abrasel e Natal Convention Bureau), além de representantes de 
várias entidades que atuam no segmento do turismo em Natal. 
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VEÍCULO: KALLYNA KELLY DATA: 02.04.14              
Em sua primeira reunião do ano, Conselho Municipal de Turismo analisa propostas 
para turismo sustentável 

 
Em sua primeira reunião do ano, o Conselho Municipal de Turismo (CONTUR) 
reunido hoje pela manhã, no auditório da Fecomércio RN, analisou e discutiu 
propostas de projetos em execução como o inventário da oferta turística e estudo 
do impacto da Copa 2014 no turismo em Natal; apresentação de proposta para 
aproveitamento da área do Vale das Cascatas por um grupo empresarial da 
Catalunha (Espanha), plano de marketing aprovado pelo Ministério do Turismo; 
apresentação pelo consultor de turismo da Secretaria de Turismo de Natal, Carlos 
Sodré sobre os projetos que serão realizados no decorrer de 2014 e o plano de 
marketing aprovado pelo Ministério do Turismo para Natal. No final, o secretário fez 
o sorteio de uma viagem a Natal com acompanhante, entre os 12 jornalistas que 
vieram a Natal, onde foram produzidas matérias sobre o “Natal em Natal” em 
especial sobre a cidade. O vencedor foi o jornalista Bruno Félix do jornal O Popular 
de Goiânia. 
 
Presentes na reunião Habib Chalita (ABIH-RN); Marcelo Zsigmond (Amanáutica); 
Marcus Guedes (Fecomércio); Yves Guerra (SEBRAE-RN); Ana Caroline Melo (ABAV-
RN); Max Fonseca (Abrasel e Natal Convention Bureau), além de representantes de 
várias entidades que atuam no segmento do turismo em Natal. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 02.04.14              
02 de abril de 2014  
 Comitiva alemã visita Fecomércio RN e unidade do Senac Alecrim  
 Vinda do grupo a Natal tem o objetivo de estreitar intercâmbios  
   
Nesta terça-feira, 01.04, o vice-presidente da Fecomércio RN, Gilberto Costa, 
recebeu uma comitiva de alemães, representantes do Instituto Goeth e da 
Embaixada do país europeu além de membros do consulado alemão no Rio de 
Janeiro, que estão interessados em expandir o intercâmbio cultural entre o Rio 
Grande do Norte e a Alemanha. O encontro aconteceu na sede da Federação do 
Comércio do RN e teve ainda a presença do cônsul honorário da Alemanha no Rio 
Grande do Norte, Axel Geppert. 
 
 Inicialmente, Geppert fez uma breve apresentação sobre as ações desenvolvidas em 
parceria pelo RN e os alemães, notadamente da Renânia Palatinado. “O contato 
entre os dois estados começou em 2009, quando uma comitiva norte-rio-grandense 
esteve na Renânia Palatinado, para conhecer a realidade do empresariado local e 
angariar possíveis investimentos para o RN. Após essa primeira visita, até 2013 
houve outras sete, tanto dos brasileiros para a Alemanha, quanto dos alemães para 
o Brasil”. 
 
 Na reunião desta segunda-feira, o foco foi a possibilidade da expansão das parcerias 
ente o Rio Grande do Norte e a Renânia, principalmente na área de ensino de 
línguas, com a possibilidade de uma parceria formal e o Sistema Fecomércio, através 
do Senac RN; e o Instituto Goethe - uma entidade ligada ao governo alemão, com 
atuação mundial e que estimula o ensino da língua alemã e o intercambio cultural 
entre aquele país e outras nações do mundo. 
 
 Além da parceria com o Instituo, o Senac pretende criar um canal de troca de 
informações sobre o consagrado Sistema Dual de Ensino, método alemão cuja 
excelência e eficácia na formação de mão de obra, é mundialmente aclamdo. “A 
intenção inicial é promover a capacitação de professores do Senac no Instituto”, 
afirma Geppert. 
 
 Os entendimentos iniciais no campo da capacitação e qualificação profissionais 
entre os alemães e o Sistema Fecomércio começaram no ano passado, com a 
assinatura de dois memorandos de entendimentos: o primeiro entre a Associação 
das Câmaras de Comércio e Indústria da Renânia-Palatinado e a Fecomércio RN, 
sobre a cooperação na promoção de negócios nas áreas de Comércio, Serviços e 
Turismo; e o segundo entre a Câmara de Formação de Mão de Obra de Trier - RLP 
(HWK) e o Senac RN. 
 
 “Trata-se, na prática, de uma parceria internacional para o intercâmbio de 
conhecimentos e know-how na área da formação profissional, promovendo o 



 

intercâmbio de professores e palestrantes, bem como de profissionais da 
administração educacional”, comenta o cônsul. 
 
 Ainda em 2013, seis colaboradores do Senac participaram do Programa de 
treinamento em gestão e meio ambiente, na Renânia-Palatinado. Em outubro do 
mesmo ano, houve a abertura da Temporada da Alemanha no RN, com uma sessão 
solene na Assembleia Legislativa do estado, com a participação do Ministro da 
Embaixada Alemã,  Claudius Fischbach. Dentro deste projeto já aconteceram 
apresentações da Orquestra de Câmara da Universidade de Karlsruhe com a 
Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do RN, no Teatro Riachuelo; A 
Oktoberfest Natal; e a visita do Kultur Tour - Caminhão de 15 metros que trouxe 
Filmes, Teatro, DJs e Biblioteca. 
 
 Já este ano, está em curso, em parceria com o Sesc RN, a Mostra de Cinema Alemão, 
em Natal, São Paulo do Potengi, Mossoró, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. Para os 
próximos meses, Axel Geppert explicou que está  prevista a visita de uma delegação 
do Senac RN ao Estado da Renânia - Palatinado, para conhecer melhor o sistema 
Dual de ensino. 
 
 Para o segundo semestre, a previsão é de que um grupo de jovens alemães venha 
ao RN com o intuito de conhecer a sistemática de trabalho brasileira. Também 
deverá ocorrer uma visita técnica de uma Delegação do setor de Turismo potiguar à 
Renânia, com o objetivo de  conhecer e montar pacotes para brasileiros passarem 
férias na Alemanha. Um grupo alemão, também deverá vir ao RN para estimular a 
vinda dos europeus para cá. Já em 2015, a expectativa é de que membros da Câmara 
de Turismo da Fecomércio, outros empresários do setor no estado e até mesmo 
representantes do Governo Potiguar e da Prefeitura de Natal, participem da Feira de 
Turismo ITB, em Berlim. 
 
 “Esperamos que esta reunião sirva para mediar e aproximar ainda mais o Sistema 
Fecomércio das entidades alemães, como o Instituto Goethe e a Casa de Cultura 
Alemã. A Federação do Comércio está sempre disposta a intermediar este 
intercâmbio”, afirma Gilberto Costa. 
 
 Participaram da reunião, o vice-presidente Gilberto Costa; o Cônsul da Alemanha no 
RN, Axel Geppert; o diretor executivo da Fecomércio, Marcus Guedes; a conselheira 
da Alemanha no Brasil, Martina Hackelberg; a coordenadora da Casa de Cultura 
Alemã, Ute Hermanns; a coordenadora do Instituto Superior de Educação Ivoti, 
Josiane Richter; o diretor e a coordenadora do Instituto Goethe, Thomas Godel e 
Lucia Alt; e membros da equipe técnica da Fecomércio, Sesc e Senac. 
 
   
Autor: | Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio 
RN Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIAS  DATA: 02.04.14              
 
OAB organiza ato público contra insegurança no RN 

 
 
Clippada em: 02/04/2014 
 
A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte promoverá nesta quarta-
feira (02), às 17 horas, na sede da Seccional Potiguar, reunião com representantes da 
sociedade civil organizada para definir ato público contra a falta de segurança no 
Estado. Conforme o advogado Marcos Dionísio, integrante da Comissão de Direitos 
Humanos, o aumento da violência é alarmante. “Em 2013, ocorreram em torno de 
578 homicídios só em Natal, apenas 9 pessoas respondem na justiça pelos crimes 
contra a vida ocorridos no ano passado. Neste ano, já se registra 363 mortes”, 
destaca. 
 
Durante o mês de março, o presidente da OAB/RN, Sérgio Freire, esteve reunido 
com representantes da sociedade civil discutindo a falta de segurança pública. 
Conforme Freire, são vários os fatores que contribuem para o aumento da violência. 
“Temos que sugerir ações para contribuir com a redução dos números a curto, 
médio e longo prazo”. 
 
Participam das discussões, entre outros, representantes da Defensoria Pública, 
Conselho Regional de Psicologia e Engenharia, Sindicato do Setor Imobiliário, CDL, 
Centro de Referências de Direitos Humanos da UFRN, Igreja Católica, Associação de 
Delegados de Polícia Civil e Fecomércio. 
 
 (Fonte: Assessoria de Imprensa da OAB/RN) 
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VEÍCULO: BLOG - MARCELO ABDON  DATA: 02.04.14              
 
:::... 
 

 
Clippada em: 02/04/2014 
 
A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte realizará hoje, quarta-
feira (2), às 17h, na sede da Seccional Potiguar, reunião com representantes da 
sociedade civil organizada para definir ato público contra a falta de segurança no 
Estado. Conforme o advogado Marcos Dionísio, integrante da Comissão de Direitos 
Humanos, o aumento da violência é alarmante. “Em 2013, ocorreram em torno de 
578 homicídios só em Natal, apenas 9 pessoas respondem na justiça pelos crimes 
contra a vida ocorridos no ano passado. Neste ano, já se registra 363 mortes”, 
destaca. 
 
Durante o mês de março, o presidente da OAB/RN, Sérgio Freire, esteve reunido 
com representantes da sociedade civil discutindo a falta de segurança pública. 
Conforme Freire, são vários os fatores que contribuem para o aumento da violência. 
“Temos que sugerir ações para contribuir com a redução dos números a curto, 
médio e longo prazo”. 
 



 

Participam das discussões, entre outros, representantes da Defensoria Pública, 
Conselho Regional de Psicologia e Engenharia, Sindicato do Setor Imobiliário, CDL, 
Centro de Referências de Direitos Humanos da UFRN, Igreja Católica, Associação de 
Delegados de Polícia Civil e Fecomércio.  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO VT  DATA: 02.04.14              
 
WorldSkills Americas 

 
 
Criado em Quarta, 02 Abril 2014 09:21  
 
 Escrito por Administrator  
 
Presidente do Sistema Fecomércio participa  
 
abertura da WorldSkills Americas 
 
Competição de educação profissional é uma das maiores do mundo e reúne 
estudantes de 17 paísesFoi dada a largada para a WorldSkills Americas 2014. A 
cerimônia oficial de abertura ocorreu na noite desta terça-feira (1º), no Centro de 
Feiras e Exposições Corferias, em Bogotá. A terceira edição do torneio de educação 
profissional, que é um dos maiores do mundo, tem a participação de cerca de 200 
competidores, oriundos de 17 países. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes de 
Queiroz, participou da solenidade de abertura e destacou a importância do evento. 
&quot;Esse tipo de iniciativa contribui diretamente para a evolução da educação 
profissional do continente, pois proporciona o intercâmbio das principais tendências 
mundiais nos segmentos participantes do torneio. Essas novas tecnologias e técnicas 
se refletirão nas salas de aula do Senac e nos profissionais formados pela instituição 
para atender a demanda do empresariado do setor de comércio, serviços e 



 

turismo&quot;, afirmou. 
 
Para o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, a educação deve ser vista como 
oportunidade de transformação. &quot;Este evento reúne trabalho e educação. 
Temos metas audaciosas em nosso governo para este setor, pois acreditamos que 
através da busca pela capacitação é possível encontrar um futuro melhor&quot;. 
Reforçando seu discurso, o presidente convidou alunos da delegação colombiana 
para contar a importância da qualificação para mudança de suas perspectivas de 
vida. 
 
Também estiveram presentes na solenidade o presidente da WorldSkills 
International, Simon Bartley, o presidente da WorldSkills Americas e diretor-geral do 
Senai, Rafael Lucchesi, e o diretor-regional de Senac, Helder Cavalcanti. 
 
Competição 
 
O objetivo da WorldSkills Americas é promover a educação profissional de 
excelência no Continente Americano. Nesta edição, são 31 ocupações de 
diferenciados segmentos. A partir desta quarta-feira (02) até o dia cinco, os 
estudantes colorarão em práticas suas habilidades e serão avaliados, a partir de 
padrões internacionais de qualidade. 
 
  
 
Representam o Senac no evento quatro estudantes. A potiguar Juliana Almeida 
(Cabeleireiro), o baiano Anderson de Almeida (Serviço de Restaurante), Rita de 
Cássia (Técnico em Enfermagem), do Rio Grande do Sul, e Poliana Nascimento 
(Cozinha), de Minas Gerais. 
 



 

VEÍCULO: PORTAL POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 02.04.14              
 
02 de abril de 2014  
 MEC entrega diplomas do Pronatec em Natal  
 Em torno de 1.000 estudantes da região metropolitana de Natal receberam 
certificados de cursos pelo Pronatec 
 
 O Ministério da Educação realizou, na última segunda-feira (31), solenidade para 
entrega de diplomas a aproximadamente 1.000 alunos do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em evento que ocorreu no campus 
central do IFRN. O Senac, principal executor do programa, no Rio Grande do Norte, 
teve cerca de 250 estudantes formados. 
 
   Na ocasião, esteve presente o vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Lacerda, que 
fez uma avaliação positiva da participação. “O Senac é uma das instituições que 
proporcionam qualificação profissional, sendo um dos maiores ofertantes dos cursos 
do Pronatec, no país”, afirmou. 
 
 O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, 
Aléssio Trindade de Barros, o Brasil precisava investir na formação de mão de obra 
capacitada e informou que serão oito milhões de pessoas formadas pelo programa, 
até o final de 2014. “Vamos continuar ampliando o ensino superior, mas teremos um 
trabalho mais forte voltado para o ensino técnico e profissionalizante”, disse. 
 
 Géssica da Costa Clementino, de São José de Mipibu, fez o curso de Depilação, no 
Senac, e está otimista com relação ao futuro. “Minha irmã tem um salão de beleza e 
eu já era assistente dela. Vamos trabalhar juntas, mas quero continuar me 
qualificando. Já penso em estudar Design de Sobrancelhas”, contou. 
 
 Em 2014, o Senac vai beneficiar 112 municípios potiguares por meio do Pronatec. 
Entre os meses de janeiro e março, a instituição realizou cerca de 8.500 matrículas 
no Rio Grande do Norte. No total, desde a criação do Programa, em 2011, 41.330 
pessoas estudaram no Senac pelo programa, no estado. 
 
   Outras informações sobre o Pronatec podem ser obtidas por meio do site 
www.pronatec.mec.gov.br. 
 
Autor: | Fonte: Assessoria Senac RN 
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VEÍCULO: BLOG DO VT DATA: 02.04.14              
 
PRONATEC EM ASSÚ 
 
Criado em Quarta, 02 Abril 2014 09:34  
 
 Escrito por Administrator  
 
Prefeitura do Assú realiza Aula Inaugural do Pronatec 
 
A Prefeitura Municipal de Assú, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Habitação, em parceria com o Governo Federal e a Escola Agrícola de Jundiaí 
(EAJ), realizará na próxima sexta-feira, dia 4 de abril, a Aula Inaugural dos cursos do 
PRONATEC/MDS/EAJ em Assú. 
 
A solenidade, que marca o início dos cursos de produtor de doce de leite e Motorista 
de Transporte Escolar, contará com a participação do prefeito Ivan Júnior, 
secretários municipais, alunos dos cursos e representantes da Escola Agrícola de 
Jundiaí/EAJ. 
 
Criado em 2011, com a sanção da Lei nº 12.513, o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS), tem como objetivo ampliar a oferta de cursos de educação profissional para a 
população brasileira e envolve um conjunto de iniciativas e projetos, nos quais se 
destaca a oferta de vagas gratuitas nos diversos cursos profissionalizantes. 
 
No ano de 2013, a Prefeitura do Assú, através do Pronatec, em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), promoveu cursos de: Auxiliar 
administrativo, auxiliar de pessoal, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de cozinha, 
operador de computador, operador de caixa, operador de supermercados, 
depilador, manicure e pedicure, recepcionista e garçom. 
 
Em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN) foram realizados cursos de aquicultor, operador de 
processos químicos industriais, auxiliar administrativo e operador de computador. 
 
Em fevereiro deste ano, em parceria com o SENAC, iniciaram os cursos de 
almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar de pessoal, balconista de farmácia, 
cabeleireiro assistente, operador de caixa, operador de supermercados, promotor de 
vendas, recepcionista e vendedor. Os referidos cursos tiveram as 300 vagas 
preenchidas em uma semana. 
 
Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) terá início 
no mês de junho o curso de Eletricista Industrial. 



 

 
A aula inaugural, marcada para esta sexta-feira, acontecerá no Cine Teatro Pedro 
Amorim, às 9 horas. 
 
SEACOM - PMA 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: CIDADE DO SAL DATA: 02.04.14              
 
SENAC e Prefeitura realizam dia 08, aula inaugural do Pronatec em Macau 
 

 
 
O SENAC em parceria com a Prefeitura de Macau realizará na próxima terça-feira, 08 
de Abril de 2014, a aula inaugural dos cursos técnicos oferecidos através do Pronatec 
(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), em Macau. A 
cerimônia acontecerá às 15 horas no Teatro do Complexo Educacional Padre João 
Penha Filho. Todos os alunos inscritos no programa estão convidados a participar. 
 
Os cursos tiveram início em 2013,  com êxito na formação profissional de jovens e 
adultos de Macau e distritos. Pelo esforço empreendido pelo Prefeito Kerginaldo 
Pinto, que firmou compromisso no apoio a qualificação profissional que tem sido 
uma constante em seu Governo, tendo a Prefeitura fechado mais uma parceria, 
passando a disponibilizar a 3ª etapa  com novos cursos para a população: Agentes de 
Informações Turísticas, Mensageiro em Meios de Hospedagem, Recepcionista em 
Eventos e Organizador de Eventos. 
 
Sobre o Pronatec  
 
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado 
pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica. O Pronatec tem como objetivo principal 
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e 
Tecnológica. 
 
Fonte Assecom 
 
 
Classificação: Positiva 
 
VEÍCULO: BLOG DO RN NEWS DATA: 02.04.14              
 
Aulas do PRONATEC “BRASIL SEM MISÉRIA” são iniciadas na Escola Municipal 



 

Professor Raimundo Nonato de Lima. | RG News | Rafael Godeiro - RN 
 
l 
 

Começou na manhã desta terça feira, na Escola Municipal Professor Raimundo 
Nonato de Lima, as aulas do Curso de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC “BRASIL SEM 
MISÉRIA”. 
 
Essa primeira turma conta com 20(vinte) alunos matriculados e está sendo realizada 
em uma parceria com o SENAI. 

http://www.blogrgnews.com/2014/04/aulas-do-pronatec-brasil-sem-miseria.html


 

O professor do SENAI que ministra o Curso de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO no 
município de Rafael Godeiro é Gustavo.  
 
No próximo dia 16/04/2014, terão início às aulas de mais 05(cinco) cursos, que 
são: GARÇOM, AUXILIAR DE COZINHA, DEPILADOR, OPERADOR DE 
CAIXA e RECEPCIONISTA. 
 
Todos os Cursos serão ministrados na Escola Municipal Professor Raimundo Nonato 
de Lima, que através de sua Gestora, Professora Rejane Jales, disponibilizou espaço 
adequado com salas amplas e ventiladas, inclusive com fornecimento de lanche para 
os alunos.  
 
O QUE É O PRONATEC BRASIL SEM MISÉRIA? 
 
Em parceria com o Ministério da Educação (MEC), o Plano Brasil Sem Miséria (BSM) 
coordena a oferta de vagas de qualificação profissional no âmbito do Programa 
Nacional de Acesso Técnico e Emprego (Pronatec). 
 
São cursos de formação inicial e continuada voltados para a inserção no mercado de 
trabalho, com duração mínima de 160 horas. Os cursos serão ofertados em 



 

instituições de reconhecida qualidade no ensino técnico e tecnológico, como as 
unidades do sistema nacional de aprendizagem (SENAC e SENAI) e a Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica.A oferta é gratuita e os beneficiários recebem 
alimentação, transporte e todos os materiais escolares. 
 
A execução do programa é desenvolvida junto às prefeituras municipais, por meio da 
assistência social, que se responsabilizam pela mobilização dos beneficiários, pré-
matrícula e acompanhamento dos alunos, e conta com o apoio dos governos 
estaduais. A meta do Plano BSM é capacitar um milhão de pessoas inscritas no 
CadÚnico neste ano de 2014. 
 
FONTE: BLOG DA SEC. MUN. DE ASST. SOCIAL 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PROGRAMA REGISTRANDO DATA: 02.04.14              
 
Programa Registrando | 2014 | abril | 02 

 
  
 A Prefeitura Municipal de Assú, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Habitação, em parceria com o Governo Federal e a Escola Agrícola de Jundiaí 
(EAJ),  realizará na próxima sexta-feira, dia 4 de abril, a Aula Inaugural dos cursos do 
PRONATEC/MDS/EAJ em Assú. 
 
A solenidade, que marca o início dos cursos de produtor de doce de leite e Motorista 
de Transporte Escolar, contará com a participação do prefeito Ivan Júnior, 
secretários municipais, alunos dos cursos e representantes da Escola Agrícola de 
Jundiaí/EAJ. 
 
Criado em 2011, com a sanção da Lei nº 12.513, o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS), tem como objetivo ampliar a oferta de cursos de educação profissional para a 
população brasileira e envolve um conjunto de iniciativas e projetos, nos quais se 
destaca a oferta de vagas gratuitas nos diversos cursos profissionalizantes. 
 
No ano de 2013, a Prefeitura do Assú, através do Pronatec, em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), promoveu cursos de: Auxiliar 
administrativo, auxiliar de pessoal, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de cozinha, 
operador de computador, operador de caixa, operador de supermercados, 
depilador, manicure e pedicure, recepcionista e garçom. 
 
Em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN) foram realizados cursos de aquicultor, operador de 
processos químicos industriais, auxiliar administrativo e operador de computador. 



 

 
Em fevereiro deste ano, em parceria com o SENAC, iniciaram os cursos de 
almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar de pessoal, balconista de farmácia, 
cabeleireiro assistente, operador de caixa, operador de supermercados, promotor de 
vendas, recepcionista e vendedor. Os referidos cursos tiveram as 300 vagas 
preenchidas em uma semana. 
 
Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) terá início 
no mês de junho o curso de Eletricista Industrial. 
 
A aula inaugural, marcada para esta sexta-feira, acontecerá no Cine Teatro Pedro 
Amorim, às 9 horas. 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 03.04.14             EDITORIA: CAPA E CULTURA 



 



 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 03.04.14             EDITORIA: RODA VIVA 

 Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: MASTER FESTAS DATA: 02.04.14              
Produções e eventos 
 

 
 O Rio Grande do Norte vai virar um grande palco de abril a outubro de 2014.  
 
É o 17º Palco Giratório, projeto de difusão das artes cênicas trazido pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc, que, este ano, circulará por nove cidades 
potiguares.  
 
O primeiro espetáculo nacional será &quot;Homem de Sola de Vento&quot; , cuja 
estreia em Mossoró acontece domingo (06), às 20h, no Teatro Dix-huit Rosado.  
 
Para ter acesso ao ingresso, é só levar 1 kg de alimento não perecível na bilheteria 
do teatro, 1h hora antes da peça. &quot;Homem de Sola de Vento&quot; brinca com 
a invasão da classe média aos aeroportos, utilizando técnicas circenses como 
acrobacia e trapézio.  
 
Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiróz, “O Sesc tem uma 
tradição inquestionável de excelência em projetos culturais e no apoio às atividades 
desta área. O Palco Giratório é uma prova desta nossa vocação. Com ele, 
promovemos intercâmbios entre diversos grupos, de vários estados, de forma a 
promover a disseminação nacional da expressão cênica, em suas diversas nuances”. 
 
A diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral, diz que o diferencial do projeto este 



 

ano será “a ampliação do número de cidades visitadas, refletindo a intenção do Sesc 
de interiorizar suas ações”. 
 
Até agora, o Palco Giratório 2014 já apresentou a intervenção urbana Cegos (SP) e o 
espetáculo Homem de Sola de Vento (SP), ambos em Natal. 
 
Palco Giratório: ainda bem que você existe 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:BLOG DO PC  DATA: 02.04.14              
 
Blog do PC: Palco Giratório 2014 chega a Mossoró 
 

 
 
 
 
Projeto trará 10 espetáculos gratuitos a 09 cidades do RN de abril a outubro. 1ª 
apresentação em Mossoró será domingo (06/04) 
 
O Rio Grande do Norte vai virar um grande palco de abril a outubro de 2014. É o 17º 
Palco Giratório, projeto de difusão das artes cênicas trazido pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc, que, este ano, circulará por nove cidades 
potiguares. O primeiro espetáculo nacional será Homem de Sola de Vento (SP), 
cuja estreia em Mossoró acontece domingo (06/04), às 20h, no Teatro Dix-huit 
Rosado. Para ter acesso ao ingresso, é só levar 1 kg de alimento não perecível 
na bilheteria do teatro 1h hora antes da peça.  
 
Homem de Sola de Vento brinca com a invasão da classe média aos aeroportos, 
utilizando técnicas circenses como acrobacia e trapézio. Para o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, “O Sesc tem uma tradição inquestionável 
de excelência em projetos culturais e no apoio às atividades desta área. O Palco 
Giratório é uma prova desta nossa vocação. Com ele, promovemos intercâmbios 
entre diversos grupos, de vários estados, de forma a promover a disseminação 



 

nacional da expressão cênica, em suas diversas nuances”.  
 
A diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral, diz que o diferencial do projeto 
este ano será “a ampliação do número de cidades visitadas, refletindo a 
intenção do Sesc de interiorizar suas ações”.  
 
Até agora, o Palco Giratório 2014 já apresentou a intervenção urbana Cegos (SP) e 
o espetáculo Homem de Sola de Vento (SP), ambos em Natal.  
 
  Lançamento oficial 
   
A solenidade do lançamento oficial do Palco Giratório 2014 será no dia 07 de 
abril, às 17h30, na área verde do Sesc Centro (Natal). O evento para convidados 
contará com a presença da imprensa potiguar, de autoridades e de integrantes do 
Clowns de Shakespeare, grupo potiguar que participou do Palco Giratório 2006. 
Ao final, será apresentado de forma gratuita e aberta ao público o teatro de 
rua Cravo do Canavial, do grupo Pele de Fulô (RN). 
 
   
 
17º Palco no RN 
 
De abril a maio, a 17ª edição do Palco Giratório levará dez espetáculos nacionais 
às cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, 
Assú, Currais Novos e Santa Cruz.  Circo, drama, comédia, teatro infantil e 
infanto-juvenil são alguns dos gêneros.  
 
Além disso, o projeto promoverá cinco apresentações de grupos teatrais locais – 
dentro da proposta de intercâmbio com os grupos nacionais –, oficinas teatrais 
e um Pensamento Giratório em Mossoró, no qual os artistas visitantes 
batem um papo com a plateia, intermediado por um profissional local da área. 
 
Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), serão apresentados os espetáculos Guerra, 
Formigas e Palhaços (RN), Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial 
(RN), O Mistério da Bomba H (MG), Sargento Getúlio (BA) – monólogo 
com texto do escritor João Ubaldo Ribeiro –, Barrica – Poráguabaixo (SC) e 
Uma Flor de Dama (CE). Para a 2ª etapa (julho a outubro), estão 
programadas as apresentações de Viúva, Porém Honesta (PE), O Segredo 
da Arca de Trancoso (BA), Plaguim (MS), Deus da Fortuna (PB) e Romeu e Julieta 
(CE). Os alimentos arrecadados na entrada serão destinados ao Mesa Brasil, 
programa de assistência do Sesc RN.  
 
   
Serviço: 



 

 
O quê? Estreia Palco Giratório 2014 em Mossoró 
Quando? 06/04, às 20h 
Onde? Teatro Dix-huit Rosado 
Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de 
antecedência à bilheteria do teatro e trocar pelo ingresso. Não há limite de 
ingresso por pessoa: cada alimento vale um ingresso. 
Mais informações: www.sescrn.com.br  | 
www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 02.04.14              
 
Vai começar o Palco Giratório 2014; hoje e amanhã já tem atrações - Portal No Ar 
 
 
 
O Rio Grande do Norte vai virar um grande palco de abril a outubro de 2014. É o 17º 
Palco Giratório, projeto de difusão das artes cênicas trazido pelo Sistema Fecomércio 
RN, por meio do Sesc, que, este ano, circulará por nove cidades potiguares. O 
primeiro espetáculo nacional será Homem de Sola de Vento (SP), cuja estreia 
acontece nesta quinta-feira, às 20h, no Teatro Alberto Maranhão. Para ter acesso ao 
ingresso, é só levar 1 kg de alimento não perecível na bilheteria do teatro uma hora 
antes do da peça. 
 
Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, “O Sesc tem uma 
tradição inquestionável de excelência em projetos culturais e no apoio às atividades 
desta área. O Palco Giratório é uma prova desta nossa vocação. Com ele, 
promovemos intercâmbios entre diversos grupos, de vários estados, de forma a 
promover a disseminação nacional da expressão cênica, em suas diversas nuances”. 
A diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral, diz que o diferencial do projeto este 
ano será “a ampliação do número de cidades visitadas, refletindo a intenção do Sesc 
de interiorizar suas ações”. 
 
Nesta quarta, também no TAM e no mesmo horário, será apresentada a peça 
Guerra, Formigas e Palhaços (RN), dentro da proposta de intercâmbio com grupos 
locais. Depois de se apresentar em Natal, Homem de Sola de Vento vai ao Teatro 
Dix-huit Rosado, em Mossoró, onde se apresenta no domingo (06/03), às 20h. A 
peça brinca com a invasão da classe média aos aeroportos, utilizando técnicas 
circenses como acrobacia e trapézio. 
 
O aquecimento para o Palco Giratório 2014 já começou na segunda-feira (31/03), 
quando homens e mulheres cobertos de argila e vestidos de executivos invadiram as 
ruas de Natal para criticar o massacrante ambiente corporativo na intervenção 
urbana Cegos (SP). 
 
Lançamento oficial 
 
A solenidade do lançamento oficial do Palco Giratório 2014 será no dia 07 de abril, às 
17h30, na área verde do Sesc Centro (Natal). O evento para convidados contará com 
a presença da imprensa potiguar, de autoridades e de integrantes do Clowns de 
Shakespeare, grupo potiguar que participou do Palco Giratório 2006. Ao final, será 
apresentado de forma gratuita e aberta ao público o teatro de rua Cravo do 
Canavial, do grupo Pele de Fulô (RN). 
 



 

17º Palco no RN 
 
De abril a maio, a 17ª edição do Palco Giratório levará dez espetáculos nacionais às 
cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Assú, 
Currais Novos e Santa Cruz.  Circo, drama, comédia, teatro infantil e infanto-juvenil 
são alguns dos gêneros. 
 
Além disso, o projeto promoverá cinco apresentações de grupos teatrais locais – 
dentro da proposta de intercâmbio com os grupos nacionais –, oficinas teatrais e um 
Pensamento Giratório em Mossoró, no qual os artistas visitantes batem um papo 
com a plateia, intermediado por um profissional local da área. 
 
Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), serão apresentados os espetáculos Guerra, 
Formigas e Palhaços (RN), Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial (RN), O 
Mistério da Bomba H (MG), Sargento Getúlio (BA) – monólogo com texto do escritor 
João Ubaldo Ribeiro –, Barrica – Poráguabaixo (SC) e Uma Flor de Dama (CE). Para a 
2ª etapa (julho a outubro), estão programadas as apresentações de Viúva, Porém 
Honesta (PE), O Segredo da Arca de Trancoso (BA), Plaguim (MS), Deus da Fortuna 
(PB) e Romeu e Julieta (CE). Os alimentos arrecadados na entrada serão destinados 
ao Mesa Brasil, programa de assistência do Sesc RN. 
 
Para saber mais, acesse o site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br e o site do Palco 
Giratório, o www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio. 
 
  
 
Serviço: 
 
O quê? Estreia Palco Giratório 2014 Quando? 03/04, às 20h Onde? Teatro Alberto 
Maranhão (Praça Augusto Severo, Ribeira, Natal/RN) Como assistir? Levar 1 kg de 
alimento não perecível com 1h de antecedência à bilheteria do teatro e trocar pelo 
ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: cada alimento vale um ingresso. Mais 
informações: www.sescrn.com.br  | www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio 
 
Atualizado em 2 de abril às 08:54 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA  DATA: 02.04.14              

TAM recebe espetáculo “Guerra, Formigas e Palhaços”, hoje | Ponto de Vista com 
Nelson Freire  
 

 
Posted on 02. Apr, 2014 by Ponto de Vista in Blog 

 

Com forte teor político e filosófico, “Guerra, Formigas e Palhaços” volta aos palcos 
para defender as trincheiras da subversão, do humor e da abordagem lúdica. Em 
cena metáforas e analogias sociais, dúvidas coletivas e certezas individuais, 

protagonizadas por um trio inusitado de dois militares e um palhaço. O espetáculo 
encenado pelo Grupo Estação de Teatro, traz texto de César Ferrario e direção de 
Rogério Ferraz, será apresentado hoje, logo mais às 20h no Teatro Alberto 
Maranhão, na abertura da temporada 2014 do projeto Palco Giratório do Sesc. O 
acesso é gratuito. 

 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/76437178
http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/76437178
http://www.pontodevistaonline.com.br/author/pontodevista/
http://www.pontodevistaonline.com.br/category/blog/


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 02.04.14              
Ingressos para lançamento do novo CD de Camila Masiso já podem ser retirados - 
Portal No Ar 
 
 
Clippada em: 02/04/2014 
 
Os ingressos para o lançamento de Patuá, novo CD da cantora potiguar Camila 
Masiso, já estarão à disposição a partir desta terça-feira (01/04). Basta ir ao Pittsburg 
do shopping Midway Mall com 1 kg de alimento não perecível, trocar por um 
voucher e, em seguida, ir à bilheteria do Teatro Riachuelo – local onde acontecerá o 
lançamento – e retirar o ingresso com o voucher em mãos. O show de lançamento 
será dia 16/04, às 20h, e conta com número limitado de senhas. Para saber mais 
sobre o novo CD, basta acessar o site www.camilamasiso.com.br. 
 
Quem for ao show de lançamento de Patuá ganhará de presente o box que inclui um 
CD com as 11 músicas autorais – uma imersão em ritmos brasileiros feita em 
parceria com grandes artistas potiguares – e um DVD com o making off  do novo 
trabalho, dirigido por Larissa R. Dantas, e com o clipe da música “Além do Sol”, sob 
as lentes de Danilo Guanabara. As pinceladas multicoloridas que ilustram Patuá são 
do artista plástico potiguar Flavio Freitas. 
 
No dia do lançamento, Camila Masiso receberá no palco convidados especiais, como 
a cantora potiguar Khrystal, o sanfoneiro Zé Hilton e o cantor italiano Pheel 
Balliana.  A banda base será composta por Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, 
Kleber Moreira e Rogério Pitomba. 
 
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, além 
do apoio do Pittsburg. Os alimentos arrecadados serão doados ao Mesa Brasil, 
programa de assistência do Sesc RN. 
 
Serviço: 
 
O quê? Ingressos para lançamento de Patuá, de Camila Masiso, já podem ser 
retirados 
 
Quando? A partir de terça-feira (01/04) 
 
Como? Levar 1 kg de alimento não perecível ao Pittsburg do Midway Mall a partir de 
01/04 e trocar por um voucher, que vale um ingresso. Máximo por pessoa: dois 
ingressos. Levar o(s) voucher(s) à bilheteria do Teatro Riachuelo e retirar o(s) 
ingresso(s). 
 



 

Sobre o lançamento? Dia 16/04, às 20h, no Teatro Riachuelo 
 
Atualizado em 2 de abril às 10:20 
 
 
Classificação: Positiva 
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