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VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 05.04.14              
 
Rio Grande do Norte seguirá índice nacional sob vendas durante Páscoa - Portal No 
Ar 
 
Se as estimativas se concretizarem, o Rio Grande do Norte seguirá a tendência 
nacional em relação às vendas durante a páscoa. A Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) projetam 
crescimento de 3,5% e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
estado do Rio Grande do Norte (Fecomércio) estima uma alta de 3% a 4%, sendo 
este o resultado mais fraco nos últimos dez anos. 
 
O presidente da CNDL, Roque Pellizzaro Junior, afirmou que os índices refletem a 
tendência do desaquecimento das vendas no varejo, constatado desde 2013 e início 
deste ano. Ele elenca a inflação alta, juros altos e o baixo crescimento da massa 
salarial. 
 

Marcelo Queiroz acrescentou o 
encarecimento do crédito ao consumidor e o comportamento dos preços 
responsáveis pela queda nas vendas.(Foto: Alberto Leandro) 
 
“Mesmo estando sob controle, a inflação é alta e corrói o poder de compra do 
consumidor. Isso com certeza impacta no resultado das vendas”, explicu Pellizzaro 
Junior. 
 
Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio, acrescentou o encarecimento do 
crédito ao consumidor e o comportamento dos preços também responsáveis pela 
desaceleração das vendas. 
 
O presidente da Fecomércio no RN, comentou que a estimativa que seja 
movimentado na economia potiguar durante a data, em torno, R$ 24 milhões com a 
venda de diversos produtos, como chocolates, vinhos, aves e peixes. 
 
“Sem dúvida, é um número respeitável. Para efeito de comparação, o varejo 
potiguar movimenta, por ano, algo em torno de R$ 22 bilhões”, ressaltou Queiroz. 



 

Em todo o Brasil, a Páscoa, segundo estimativas da Confederação Nacional do 
Comércio, deve movimentar R$ 1,6 bilhão. 
 
Atualizado em 5 de abril às 09:51 
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VEÍCULO: BLOG DO SIDNEY SILVA          DATA: 06.04.14              
 
Blog do Sidney Silva » micro-empreendedorismo 
 
O Sebrae/RN decidiu estender a 2ª Feira do Empreendedor Individual do Seridó por 
mais um dia. Os expositores seguem neste domingo (06) com seus stands abertos no 
Complexo Ilha de Sant’Ana, das 17 às 22 horas. A programação do palco cultural 
também está confirmada. 
 
A decisão da organização do evento deve-se as fortes chuvas da última sexta-feira 
(04) que teria comprometido o funcionamento do evento. A Feira marca a Semana 
Nacional do Microempreendedor Individual e conta com o apoio dos Sistemas FIERN, 
Fecomércio e Prefeitura de Caicó. 
 
Em média quarenta expositores participam do evento este ano, com casos de 
sucesso do micro-empreendedorismo do Seridó e de outras regiões, que vão dos 
tradicionais artesanato e culinária a serviços de tecnologia de informação. 
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VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES          DATA: 06.04.14              
Prorrogado o encerramento da Feira do Empreendedor para este domingo - Blog 
do Robson Pires 
  
ás 09:36 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
O Sebrae/RN decidiu estender a 2ª Feira do Empreendedor Individual do Seridó por 
mais um dia. Os expositores seguem neste domingo (06) com seus stands abertos no 
Complexo Ilha de Sant’Ana, das 17 às 22 horas. A programação do palco cultural 
também está confirmada.  
   
A decisão da organização do evento deve-se as fortes chuvas da última sexta-feira 
(04) que teria comprometido o funcionamento do evento. A Feira marca a Semana 
Nacional do Microempreendedor Individual e conta com o apoio dos Sistemas FIERN, 
Fecomércio e Prefeitura de Caicó. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 04.04.14              
 
Estudo de cabotagem do Porto de Natal será apresentado dia 15 - Portal No Ar 
 

Para Pedro, as informações do estudo 
são essências para que empresários e armadores decidam movimentar produtos 
pelo porto (Foto: Wellington Rocha) 
 
O estudo de cabotagem para o Porto de Natal que está sendo elaborado em parceria 
com a Companhia de Docas do Rio Grande do Norte (Codern), Federação das 
Indústrias do RN (Fiern) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(Fecomércio) será apresentado no próximo dia 15, no auditório da Fiern. 
 
O estudo consiste em elaborar um levantamento de cargas do Rio Grande do Norte 
para a elaboração de uma matriz de origem e destino dos produtos que entram e 
que saem do estado. 
 
A partir desses dados, serão apresentadas às empresas do Rio Grande do Norte que 
importam e exportam produtos, a opção de uso da navegação de cabotagem que é 
navegação praticada entre portos do mesmo país. 
 
Segundo o presidente da Codern e vice-presidente da Fiern, Pedro Terceiro de Melo, 
as informações desse estudo são essências para a decisão dos empresários e 
armadores movimentarem seus produtos por meio do modal marítimo. 
 
O levantamento das informações foi feito pela Agência Portos, que realizou durante 
o período de construção da matriz, entrevistas com empresários para identificar o 
perfil de cargas e as necessidades do empresariado quanto ao transporte de seus 
produtos. 
 
Atualizado em 4 de abril às 17:37 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR       DATA: 05.04.14 
 
Fecomércio prevê pior resultado nos últimos dez anos nas vendas de Páscoa no RN 
- Portal No Ar 
 
 
As vendas de Páscoa no Rio Grande do Norte em 2014 poderá ter o pior resultado 
nos últimos dez anos. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
estado do Rio Grande do Norte (Fecomércio) estima uma alta de 3% a 4% em relação 
ao ano passado, onde foi constatado o crescimento de 4,9%. 

“Caso este número se confirme, este 
será o pior resultado dos últimos dez anos”, declarou o presidente da Fecomércio 
(Foto: Alberto Leandro) 
 
“Em 2004 o crescimento ficou em 3% e de lá prá cá vimos registrando índices 
sempre acima deste número, com melhor dado tendo sido marcado em 2011, 
quando a alta foi de 10,8%. Caso este número se confirme, este será o pior resultado 
dos últimos dez anos”, afirmou o presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz. 
 
O empresário listou o encarecimento do crédito ao consumidor e o comportamento 
dos preços os principais responsáveis pela desaceleração das vendas. Marcelo fez 
um comparativo com os produtos mais consumidos durante a Semana Santa, que 
acumulam alta de 8,6% nos 12 meses. 
 
“De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), os produtos e 
serviços mais demandados durante o feriado, destaca-se as variações positivas nos 
preços de passagem aérea +14,8%, cerveja +11,4%, e pescados +9,9%”, listou 
Queiroz e acrescentou, “preços mais altos reduzem, naturalmente, o consumo”. 
 
Mesmo com essa previsão pessimista, a data tem importância no comércio potiguar. 
A estimativa da Fecomércio é que seja movimentado no Rio Grande do Norte 
durante a Semana Santa em torno de R$ 24 milhões com a venda de diversos 
produtos. 
 
“Sem dúvida, é um número respeitável. Para efeito de comparação, o varejo 



 

potiguar movimenta, por ano, algo em torno de R$ 22 bilhões”, ressaltou Queiroz. 
Em todo o Brasil, a Páscoa, segundo estimativas da Confederação Nacional do 
Comércio, deve movimentar R$ 1,6 bilhão. 
 
Atualizado em 4 de abril às 10:25 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM       DATA: 05.04.14 
Recorde de público e reuniões de negócios marcam primeiro dia da WorldSkills 
Americas - Notícias - Economia - Nominuto.com 
 

 
 
 
O primeiro dia da WorldSkills Americas (WSA) 2014 foi marcado pelo grande 
 número de visitantes. Superando as expectativas da organização do  
evento, mais de 37 mil pessoas, em especial estudantes de diferentes  
idades, circularam pelo Centro de Feiras e Exposições Corferias, em  
Bogotá. A estimativa inicial era de que a competição 
 reunisse 30 mil visitantes, até o dia 5 de abril. 
 
Observador Oficial da delegação brasileira no evento, ao longo da terça-feira  
(02), o presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo  
Fernandes de Queiroz, participou de reuniões com representantes 
 do Serviço Nacional de Aprendizagem da Colômbia (SENA) e do Centro  
Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento na Formação  
Profissional, entidade vinculada à Organização Internacional do  
Trabalho. 
 
Os encontros foram acompanhados pelo diretor regional do Senac, Helder  
Cavalcanti, e tinham o objetivo de estreitar o relacionamento entre as  
entidades para a discussão de parcerias futuras. 
 
Marcelo Queiroz também acompanhou a execução das provas dos competidores  
brasileiros no evento. Disputando a medalha na ocupação Cabeleireiro, a  
competidora potiguar Juliana Almeida, aluna do Senac/RN que representa 
 o Brasil no torneio, executou o módulo Corte e Coloração Fashion  
Masculino. Ela concorre com estudantes da Costa Rica e Barramas. 



 

 
“A WorldSkills Americas é um evento que impressiona por sua magnitude.  
Aqui, está reunido o que há de melhor da educação profissional do nosso  
continente e o Sistema Fecomércio RN está inserido nesse contexto, 
 através do Senac”, avaliou Marcelo Queiroz. 
 
As 31 ocupações presentes no torneio de educação profissional ocupam o  
espaço de 40 mil metros quadrados, divididos em 23 pavilhões diferentes. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA  NELSON FREIRE       DATA: 05.04.14              
 
Presidente da Fecomércio RN participa da abertura da WorldSkills Americas |  
 

 
 
Foi dada a largada para a WorldSkills Americas 2014. A cerimônia oficial de abertura 
ocorreu esta semana 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 
objetivo da WorldSkills Americas é promover a educação profissional de excelência 
no Continente Americano. Nesta edição, são 31 ocupações de diferenciados 
segmentos. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes de 
Queiroz, participou da solenidade de abertura e destacou a importância do evento. 
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. O presidente da Colômbia, 
Juan Manuel Santos, disse que a educação deve ser vista como oportunidade de 
transformação. 
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉSBTER NERI          DATA: 05.04.14              
 

Estudantes da UFRN prestam consultoria contábil na Feira do Empreendedor 
 

 
Estudantes que integram a Empresa Júnior de Ciências Contábeis do CERES, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, supervisionados por professores do 
curso, tem participado da 2ª edição da Feira do Empreendedor Individual do Seridó. 
 
Na ocasião, fornecem informações, aos participantes, sobre a importância da 
formalização, bem como os benefícios.  De acordo com Ricardo Aladim, professor do 
curso de Ciências Contábeis, as orientações dadas procuram ajudar os empresários a 
gerir seus negócios. 
 
No stand, onde prestam a consultoria, os alunos não dão apenas o respaldo 
informativo aos empresários, estão realizando também os cadastros dos 
interessados no Microoempreendedor Individual (MEI). O registro no MEI, dentre 
tantos benefícios, dá ao empresário o direito ao CNPJ, emissão de nota fiscal, 
cobertura previdenciária, além de acesso a serviços financeiro. 
 
O professor supervisor ressaltou, ainda, o ganho para os estudantes e futuros 

http://www.sneri.blog.br/?p=47052


 

profissionais, uma vez que tem a oportunidade, através da Empresa Júnior e do 
evento, de atrelar a teoria à prática. “Na Feira, os acadêmicos tem a possibilidade de 
prestar consultoria contábil aos empreendedores. O ganho é real, uma vez que 
permite a interação com o público, e facilita o acesso à formalização dos 
empreendedores”, comentou. 
 
Promovido pelo Sebrae, o evento conta com a participação dos municípios de Caicó, 
Timbaúba dos Batistas, Acari e Parelhas, bem como microempreendedores da região 
do Potengi e da Paraíba. Prefeitura de Caicó, Sistemas FIERN e Fecomércio são 
parceiras da Feira. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS          DATA: 05.04.14              
 
Estudantes da UFRN prestam consultoria contábil na Feira do Empreendedor » 
Blog do Marcos Dantas 
 

 
 
Estudantes que integram a Empresa Júnior de Ciências Contábeis do CERES, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, supervisionados por professores do 
curso, tem participado da 2ª edição da Feira do Empreendedor Individual do 
Seridó. Na ocasião, fornecem informações, aos participantes, sobre a importância da 
formalização, bem como os benefícios.  De acordo com Ricardo Aladim, professor do 
curso de Ciências Contábeis, as orientações dadas procuram ajudar os empresários a 
gerir seus negócios. 
 
No stand, onde prestam a consultoria, os alunos não dão apenas o respaldo 
informativo aos empresários, estão realizando também os cadastros dos 
interessados no Microoempreendedor Individual (MEI). O registro no MEI, dentre 
tantos benefícios, dá ao empresário o direito ao CNPJ, emissão de nota fiscal, 
cobertura previdenciária, além de acesso a serviços financeiro. O professor 
supervisor ressaltou, ainda, o ganho para os estudantes e futuros profissionais, uma 
vez que tem a oportunidade, através da Empresa Júnior e do evento, de atrelar a 
teoria à prática. Promovido pelo Sebrae, o evento conta com a participação dos 
municípios de Caicó, Timbaúba dos Batistas, Acari e Parelhas, bem como 
microempreendedores da região do Potengi e da Paraíba. Prefeitura de Caicó, 



 

Sistemas FIERN e Fecomércio são parceiras da Feira. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ          DATA: 05.04.14              
 
Estudantes da UFRN prestam consultoria contábil na Feira do Empreendedor «   
 
Estudantes que integram a Empresa Júnior de Ciências Contábeis do CERES, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, supervisionados por professores do 
curso, tem participado da 2ª edição da Feira do Empreendedor Individual do Seridó. 
 
Na ocasião, fornecem informações, aos participantes, sobre a importância da 
formalização, bem como os benefícios.  De acordo com Ricardo Aladim, professor do 
curso de Ciências Contábeis, as orientações dadas procuram ajudar os empresários a 
gerir seus negócios. 
 
No stand, onde prestam a consultoria, os alunos não dão apenas o respaldo 
informativo aos empresários, estão realizando também os cadastros dos 
interessados no Microoempreendedor Individual (MEI). O registro no MEI, dentre 
tantos benefícios, dá ao empresário o direito ao CNPJ, emissão de nota fiscal, 
cobertura previdenciária, além de acesso a serviços financeiro. 
 
O professor supervisor ressaltou, ainda, o ganho para os estudantes e futuros 
profissionais, uma vez que tem a oportunidade, através da Empresa Júnior e do 
evento, de atrelar a teoria à prática. “Na Feira, os acadêmicos tem a possibilidade de 
prestar consultoria contábil aos empreendedores. O ganho é real, uma vez que 
permite a interação com o público, e facilita o acesso à formalização dos 
empreendedores”, comentou. 
 
Promovido pelo Sebrae, o evento conta com a participação dos municípios de Caicó, 
Timbaúba dos Batistas, Acari e Parelhas, bem como microempreendedores da região 
do Potengi e da Paraíba. Prefeitura de Caicó, Sistemas FIERN e Fecomércio são 
parceiras da Feira. 
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VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ          DATA: 05.04.14              
 
Aberta Feira do Empreendedor Individual do Seridó em Caicó «  Blog do Seridó 
 

 
 
 
Caicó recebe no Complexo Ilha de Sant’Ana, a 2ª edição da Feira do Empreendedor 
Individual do Seridó. O evento, pioneiro no Brasil, foi aberto ao público na quinta-
feira (03). Os stands, 40 no total, ficarão expostos das 17h às 22h. 
 
Várias foram as autoridades que se fizeram presentes no evento, dentre elas, o 
prefeito de Caicó, Roberto Germano, que destacou quão importante é a promoção 
da feira, uma vez que incentiva a formalização. Ressaltou, ainda, o ganho para a 
região. “Essa é uma boa oportunidade para expor os produtos e serviços dos 
empreendedores do Seridó, bem como consolidar suas marcas no mercado”, 
enfatizou. 
 
Em sua fala, o prefeito destacou, ainda, a importância do evento. “Pioneira no Brasil, 
a feira repete o sucesso de 2013, e reúne microempreendedores de todo o Estado”. 
Para o Diretor Técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), no RN, João Hélio Cavalcante, o evento, além de levar os serviços de 
orientação e capacitação empresarial aos que já estão formalizados, propicia a 
ampliação no número de empreendedores individuais do Estado. 
 
Em sua fala, o diretor enfatizou a importância do registro como Microempreendedor 
Individual (MEI), que dentre tantos benefícios, dá ao empresário o direito ao CNPJ, 
emissão de nota fiscal, cobertura previdenciária, além de acesso a serviços 
financeiros.  



 

 
Promovido (Sebrae), o evento conta com a participação dos municípios de Caicó, 
Timbaúba dos Batistas, Acari e Parelhas. Reúne, também, microempreendedores de 
todo o Rio Grande do Norte. A feira é apoiada pela Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (FIERN) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(Fecomércio). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI          DATA: 04.04.14              
 
Aberta Feira do Empreendedor Individual do Seridó em Caicó   - 
 

 
 
Caicó recebe, até o próximo sábado (05), no Complexo Ilha de Sant’Ana, a 2ª edição 
da Feira do Empreendedor Individual do Seridó. O evento, pioneiro no Brasil, foi 
aberto ao público nesta quinta-feira (03). Os stands, 40 no total, ficarão expostos das 
17h às 22h. 
 
Várias foram as autoridades que se fizeram presentes no evento, dentre elas, o 
prefeito de Caicó, Roberto Germano, que destacou quão importante é a promoção 
da feira, uma vez que incentiva a formalização. Ressaltou, ainda, o ganho para a 
região. “Essa é uma boa oportunidade para expor os produtos e serviços dos 
empreendedores do Seridó, bem como consolidar suas marcas no mercado”, 
enfatizou. 
 
 Em sua fala, o prefeito destacou, ainda, a importância do evento. “Pioneira no 
Brasil, a feira repete o sucesso de 2013, e reúne microempreendedores de todo o 
Estado”. 
 
 Para o Diretor Técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), no RN, João Hélio Cavalcante, o evento, além de levar os serviços de 



 

orientação e capacitação empresarial aos que já estão formalizados, propicia a 
ampliação no número de empreendedores individuais do Estado. 
 
Em sua fala, o diretor enfatizou a importância do registro como Microempreendedor 
Individual (MEI), que dentre tantos benefícios, dá ao empresário o direito ao CNPJ, 
emissão de nota fiscal, cobertura previdenciária, além de acesso a serviços 
financeiros. 
 
Promovido (Sebrae), o evento conta com a participação dos municípios de Caicó, 
Timbaúba dos Batistas, Acari e Parelhas. Reúne, também, microempreendedores de 
todo o Rio Grande do Norte. 
 
A feira é apoiada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN) e 
pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES          DATA: 04.04.14              
 
Aberta Feira do Empreendedor Individual do Seridó em Caicó - Blog do Robson 
Pires 
 

 
04/abr/2014 
  
ás 15:37 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Aberta Feira do Empreendedor Individual do Seridó em Caicó  
 
Caicó recebe, até o próximo sábado (05), no Complexo Ilha de Sant’Ana, a 2ª edição 
da Feira do Empreendedor Individual do Seridó. O evento, pioneiro no Brasil, foi 
aberto ao público nesta quinta-feira (03). Os stands, 40 no total, ficarão expostos das 
17h às 22h. 
 
Para o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE) no RN, João Hélio Cavalcante, o evento, além de levar os serviços de 
orientação e capacitação empresarial aos que já estão formalizados, propicia a 
ampliação no número de empreendedores individuais do Estado. 
 
Ele enfatizou a importância do registro como Microempreendedor Individual (MEI), 
que dentre tantos benefícios, dá ao empresário o direito ao CNPJ, emissão de nota 
fiscal, cobertura previdenciária, além de acesso a serviços financeiros. A feira é 
apoiada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN) e pela 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio). 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: O MOSSOROENSE       DATA: 05.04.14 EDITORIA: REGIONAL  
 
Participação de mossoroense em competição internacional  é destaque na Agência 
Brasil 
 

 
 
Participação de mossoroense em competição internacional é destaque na Agência 
Brasil  
 Detalhes 
Publicado em 05 de Abril de 2014  
: por Redação  
 
Juliana Almeida é um dos destaquesConsiderado um dos maiores portais de notícias 
do país, o site da Agência Brasil destacou na manhã de ontem, 4, em sua página 
inicial, a participação da mossoroense Juliana Almeida na terceira edição do 
WorldSkills Américas (WSA), torneio internacional que reúne 200 jovens técnicos 
profissionais de 15 países na cidade Bogotá, na Colômbia. A história de Juliana 
Almeida ganhou novos contornos após ela ter sido descoberta através de uma ação 
extensiva do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que levou 
atendimentos na área de beleza ao assentamento Maisa, zona rural de Mossoró, há 
dois anos. O talento da jovem para cortes de cabelo chamou atenção da equipe que 
promovia o ato solidário na comunidade, o que garantiu uma bolsa para estudar na 
instituição, através do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Hoje, Juliana é uma das 
principais apostas do Brasil no WorldSkills Américas. Desde a última quarta-feira, 2, a 



 

estudante de 20 anos desenvolve uma série de tarefas no Centro de Feiras e 
Exposições Corferias, onde diariamente os competidores precisam executar seus 
desafios com perfeição em um prazo determinado. O torneio segue até amanhã, 6. 
Durante entrevista concedida à Agência Brasil, Juliana Almeida revelou que sempre 
gostou muito de beleza e que antes mesmo do curso oferecido pelo Senac já cortava 
cabelos. &quot;Cortava do meu pai, das minhas irmãs, da minha mãe. De todo 
mundo lá em casa e cuidava do meu”, afirmou. A jovem terminou o curso de auxiliar 
no Senac e conseguiu uma bolsa para um curso de cabeleireiro profissional e foi 
então que ela começou a ser testada e preparada para as provas das Olimpíadas do 
Conhecimento. Em agosto do ano passado, venceu a etapa estadual no Rio Grande 
do Norte e, em janeiro deste ano, a seletiva para representar o Brasil na World Skills 
Américas. Segundo a reportagem da Agência Brasil, para a competição, Juliana 
chegou a treinar 12 horas por dia e estudou técnicas, tendências e as provas. Com o 
treinamento intensivo, ela acabou fechando o pequeno salão de beleza que montou 
no assentamento. Em sua página oficial no Facebook, o Senac está apresentando os 
resultados dos trabalhos desenvolvidos por Juliana Almeida na competição 
internacional. O primeiro desafio da mossoroense exigia técnicas de corte e 
coloração Fashion Masculino. Também já foram desempenhadas pela jovem 
atividades que avaliaram habilidades criativas na coloração e definição do design do 
penteado. Integram a comitiva brasileira que participa do evento o presidente do 
Sistema Fecomércio/RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, e o diretor regional do 
Senac, Helder Cavalcanti. Além de Juliana, mais 33 estudantes do país disputam 
medalhas em 31 ocupações profissionais no WSA. O Senac compete em quatro 
ocupações da modalidade “Serviços Pessoais”: Cabeleireiro, Cozinheiro, Serviço de 
Restaurante e Técnico de Enfermagem. 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG BOM JESUS      DATA: 05.04.14   
 
 
100% BOM JESUS RN: Reunião do Senac para o inicio de novos Cursos do Pronatec 
em Bom Jesus-RN 
 

 
 
Na tarde desta Sexta-Feira(04) de Abril a equipe do Senac/Natal realizou reunião na 
SEMTHAS(Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Ação Social) sobre o inicio 
dos Cursos Profissionalizantes do Pronatec em Bom Jesus-RN, os cursos oferecidos 
são:  
 
* Curso de Maquiagem; (SEM DATA MARCADA PARA O INICIO) 
 
* Curso de Depilação;(A Partir de 24 de Abril, á Noite) 
 
* Curso de Auxiliar de Cozinha; (A Partir de 07 de Abril, á Tarde) 
 
* Curso de Agente de Alimentação Escolar.(A Partir de 07 de Abril, á Noite) 
 
Todas as vagas já foram preenchidas, em breve mais detalhes sobre todos os cursos 
oferecidos em Bom Jesus-RN. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES      DATA: 04.04.14 
Jovem de assentamento rural de Mossoró representa o Brasil em competição 
internacional - Blog do Robson Pires 
  
ás 10:30 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
Juliana Almeida saiu do assentamento Maísa, comunidade rural de Mossoró, Rio 
Grande do Norte, para representar o Brasil na 3ª edição da Word Skills Américas, em 
Bogotá, Colômbia. Ela foi “descoberta” há dois anos, quando uma equipe do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) foi ao assentamento realizar uma ação 
voluntária, de corte de cabelo e manicure. E foi o cabelo de Juliana que chamou a 
atenção da coordenadora da equipe. 
 
“Ela olhou pro meu cabelo, que era muito bem cuidado e bonito, e perguntou o que 
eu fazia. Aí eu contei que era eu mesma que cuidava e que aprendia técnicas nos 
vídeos que assistia em uma lan house perto do assentamento. Eu ia lá acessar a 
internet quando tinha dinheiro”, contou à Agência Brasil . A coordenadora levou a 
história para o Senac e Juliana acabou ganhando uma bolsa para um curso de 
cabeleireiro auxiliar, oferecido a famílias com renda inferior a dois salários mínimos. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM      DATA: 04.04.14 
 
SENAI qualifica portadores de Down em panificação  - Notícias - Educação - 
Nominuto.com 
 
O encerramento do  curso de Padeiro, com alunos portadores de Síndrome de 
Down, será nesta  sexta-feira (04), em solenidade a partir das 10 horas, na Unidade 
SENAI  Clóvis Motta (Avenida Prudente de Morais, 1571 – vizinho à Cidade da  
Criança).  
 
Trata-se de uma turma formada para, além de estimular a atividade profissional e 
capacitar os  estudantes ao mercado de trabalho, escolher um representante do Rio  
Grande do Norte na Olímpiada do Conhecimento, nessa modalidade  
Paraolímpicas para a qual eles foram treinados. A turma é formada por  
seis jovens, quatro moças e dois rapazes. 
 
Durante as aulas, eles receberam informações sobre a fabricação de produtos de  
panificação e tiveram oportunidade de praticar, no Laboratório de  
Panificação do Clóvis Motta, as diversas etapas de processo de  
produção.  
 
Os alunos se mostraram interessados, como Kandyce Feitosa. Aos 38 anos, ela fez 
mais esse curso  profissionalizante. Kandyce trabalhou em empresas como 
Coteminas e quer  aprender outras atividades profissionais para ter novas 
perspectivas.  
Ela afirma que além da possibilidade de ir às Olimpíadas, com o  
aprendizado no curso poderá fazer bolos e massas que poderão ser  
vendidos para os amigos e parentes. Quer também se candidatar a alguma  
vaga em empresas de panificação.  
 
A diretora do Centro Clovis Motta, Waldenice Cardoso Matoso, lembra a importância 
de  turma como essa para a inclusão. Ela afirma que há outras turmas de  
cursos profissionalizantes nas quais há alunos com Síndrome de Down. A  
inclusão faz parte dos programas de formação profissional do SENAI.  
 
SOBRE A OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO 
 
A  Olimpíada do Conhecimento é a maior competição de educação profissional 
 das Américas. O torneio, promovido pelo Serviço Nacional de  
Aprendizagem Industrial (SENAI) a cada dois anos, reúne estudantes de  
cursos técnicos e de formação profissional do SENAI e do Serviço  
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Será realizada este ano de  
31 de agosto a 07 de setembro em Belo Horizonte. 
 



 

Na competição, os jovens são desafiados a executar tarefas do dia a dia das 
 empresas, dentro de prazos e padrões internacionais de qualidade.  
Vencem aqueles que alcançarem as melhores notas nos quatro dias de  
prova. Participam do torneio estudantes do SENAI selecionados em etapas  
semelhantes da competição nas escolas e nos estados. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE      DATA: 06.04.14 EDITORIA: JOTA OLIVEIRA 
 
 

 
 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 05.04.14             EDITORIA: RODA VIVA  
 

 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE      DATA: 06.04.14 EDITORIA: CAPA E UNIVERSO  
 

 



 

 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE      DATA: 06.04.14 EDITORIA: EMERY COSTA  
 

 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE      DATA: 06.04.14 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM      DATA: 05.04.14   
 
Sesc Circuito Saúde desembarca em Caicó - Notícias - Cidades - Nominuto.com 
 
Promover a melhoria na qualidade de vida e saúde dos comerciários e comunidade. 
Seguindo este conceito, o projeto Sesc Circuito Saúde começa a edição 2014, na 
próxima segunda-feira (7) em Caicó.   Durante toda a manhã, das 8h às 12h, os 
profissionais de educação em saúde, odontologia e nutrição do Sesc, realizam 
serviços gratuitos de aferição de pressão, teste de glicemia, orientações em saúde, 
orientações sobre escovação e higiene bucal.   O Sesc Circuito Saúde é uma ação 
promovida há quatro anos pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc e conta com 
parcerias das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, e empresas privadas. 
Depois de Caicó (7), o projeto segue para Mossoró (10), Macaíba (15) e Santa Cruz 
(23). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DE NOTÍCIAS      DATA: 05.04.14 
Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de maio 
 
Até dia 11/04, os interessados podem se inscrever nos cursos gratuitos de maio 
oferecidos pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, 
promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibiliza para maio 
151 vagas em Natal, São Paulo do Potengi, Nova Cruz e Mossoró. O edital com todas 
as informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Serão ensinadas habilidades nas áreas de culinária e de trabalhos manuais, como 
customização de roupas, corte e costura infantil e tortas e sobremesas. São 
oportunidades para os comerciários, seus dependentes e da população em geral 
gerarem rendas extras a partir do que foi absorvido em sala de aula. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 14 a 24/04 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados é divulgada no site do Sesc RN dia 25/04,e as aulas têm início a partir do 
dia 05/05. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes documentos 
originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de 
residência e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 
deficiência física ou mental. Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda 
familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja 
menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo cursos preparatórios para o 
ENEM) 
 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de maio do PCGQuando? Até dia 
11/04, das 8h às 17hOnde?Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta)Sesc Nova 
Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião)Sesc Mossoró ( Rua Dr. João 
Marcelino, S/N, Nova Betânia)Sesc São Paulo do Potengi (Avenida Ouro Branco, nº. 
297, Novo Juremal)INSCRIÇÕES GRATUITASMais: www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE      DATA: 05.04.14 EDITORIA: ASSU 
 
 
 
PALCO GIRATÓRIO Quero agradecer o presidente do Sistema Fecomércio/RN, 
Marcelo Fernandes Queiroz, e a diretora regional do Sesc, Jane Elias do Amaral, pelo 
convite para lançamento do projeto Palco Giratório, em Natal, o maior no país de 
incentivo e difusão das artes cênicas no RN na sua 17ª edição. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE      DATA: 05.04.14 EDITORIA: EMERY COSTA 
 
As palavras dos partidos 
 
 
CIRCUITO O Sesc do RN está dando a largada no seu projeto denominado 
&quot;Circuito Saúde&quot;. Vai começar por Caicó e depois alcançará Mossoró, 
Macaíba e Santa Cruz. A detonação dessa empreitada se dará no dia 7 de abril e nas 
demais cidades nos dias subsequentes. 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS      DATA: 04.04.14  
 
 
Projeto Letra & Música apresenta "Tributo a Cazuza" nesta sexta-feira no SESC 
Seridó » Blog do Marcos Dantas 
 
O Projeto Letra &amp; Música do SESC Seridó apresenta nesta sexta-feira (04), uma 
homenagem ao Agenor de Miranda Araújo Neto, o grande CAZUZA no dia de seu 
aniversário. 
 
A interpretação de suas canções ficará por conta da artista caicoense HYLLKA e uma 
banda formada especialmente para o tributo. Não deixe de participar dessa 
homenagem ao exagerado mais amado desse Brasil. O evento começa às 19 horas e 
a entrada será gratuita. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBTER NERI      DATA: 04.04.14 
 
Projeto Letra & Músicaapresenta“TributoaCAZUZA”nestasextanoSESCSeridó      
 
O Projeto Letra &amp; Música do SESC Seridó apresenta nesta sexta-feira, 04 de 
abril, uma homenagem ao Agenor de Miranda Araújo Neto, o grande CAZUZA no dia 
de seu aniversário. 
 
A interpretação de suas canções ficará por conta da artista caicoense HYLLKA e uma 
banda formada especialmente para o tributo. 
 
O evento começa as 19hs e tem entrada franca. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES      DATA: 04.04.14 
 
ProjetoLetra&Músicaapresenta“TributoaCazuza”nestasextanoSESCSeridó- 
Blog do Robson Pires 

 
 
04/abr/2014 
  
ás 10:10 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Projeto Letra &amp; Música apresenta “Tributo a Cazuza” nesta sexta no SESC 
Seridó  
 
O Projeto Letra &amp; Música do SESC Seridó apresenta nesta sexta-feira, 04 de 
abril, uma homenagem ao Agenor de Miranda Araújo Neto, o grande Cazuza no dia 
de seu aniversário. A interpretação de suas canções ficará por conta da artista 
caicoense Hyllka e banda formada especialmente para o tributo. 
 
 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ      DATA: 04.04.14 
 
Projeto Letra & Músicaapresenta“TributoaCAZUZA”nestasextanoSESCSeridó «  
Blog do Seridó 
 
 
 
O Projeto Letra &amp; Música do SESC Seridó apresenta nesta sexta-feira, 04 de 
abril, uma homenagem ao Agenor de Miranda Araújo Neto, o grande CAZUZA no dia 
de seu aniversário. 
 
A interpretação de suas canções ficará por conta da artista caicoense HYLLKA e uma 
banda formada especialmente para o tributo. Não deixe de participar dessa 
homenagem ao exagerado mais amado desse Brasil. 
 
Local: SESC Seridó 
 
Início: 19:00 
 
ENTRADA GRATUITA 
 
Gostou deste Artigo? Partilhe-o! 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO PC      DATA: 04.04.14 
 
: Viva a Rio Branco contará com academia da terceira idade a partir da próxima 
semana 
 

 
 
O Projeto Viva a Rio Branco será ampliado. A partir da próxima semana,  
será instalada a Academia da Terceira Idade (ATI), que funcionará no  
entorno da Praça de Esportes. O espaço será totalmente equipado com  
maquinário que estimula a atividade física, com a supervisão de  
profissionais.“O projeto está crescendo e a academia era uma  
necessidade. Vamos oferecer serviços específicos também para o público  
da terceira idade que utiliza muito bem o espaço da praça. Eles terão à  
disposição equipamentos para a prática da atividade física e também  
contarão com orientação de professores de educação física para orientar  
como utilizar cada aparelho e o treino específico para cada um”, falou  
Ieda Chaves.A secretária também destacou que a Secretaria  
Municipal de Saúde oferecerá orientações nutricionais e de hábitos  
saudáveis de vida, complementando o atendimento oferecido através do  
exercício físico.A data para o início das atividades e a  
periodicidade do atendimento profissional serão definidos após a  
conclusão das melhorias estruturais que estão acontecendo na praça e a  
instalação dos equipamentos.A notícia da instalação da ATI foi  
recebida com muita alegria por quem já se exercita na praça. “Uma  
notícia muito boa porque vai ampliar e melhorar nosso treinamento”,  
falou o comerciante Manuel Holanda, 68, que caminha na praça de segunda a 
 sexta-feira.Aulas de Jump e dança ganham reforço de dois professoresAlém 
 da instalação da Academia da Terceira Idade, outra novidade do projeto  
Viva Rio Branco é a contratação de dois professores para reforçar as  



 

aulas de jump e dança que acontecem semanalmente de domingo à  
sexta-feira.A professora Michelle Dantas, 29, já participou do  
projeto e agora volta para reforçar as aulas de jump ao lado do  
professor Abraão. Com mais de seis anos de formada, ela tem vasta  
experiência no jump.“Estou muito feliz e animada em voltar ao  
projeto. Agora com dois professores, teremos oportunidade de oferecer um 
 serviço melhor e quem ganha é a população. Enquanto um professor  
estiver dando aula, o outro estará observando e corrigindo possíveis  
falhas que os alunos possam está cometendo. Esse formato é bem  
interessante”, destacou.O professor Dimas Morgan, 30, assumirá  
as aulas de aeróbica. Com mais de dez anos de experiência, ele já  
trabalhou em instituições renomadas na cidade como Ativdade Fitness,  
Sesc, Física Academia e UERN.“É um desafio grande, mas vou dá o  
meu melhor. Espero que as pessoas gostem e participem”, falou Dimas que  
também já participou da primeira edição do projeto, quando ainda tinha o 
 nome de Ginástica na Praça.BANHEIROS - Para proporcionar um  
pouco mais de comodidade e conforto, a Prefeitura instalará banheiros  
químicos ao lado da arena onde acontecem as aulas de jump e aeróbica  
para que os alunos possam utilizar antes, durante e depois das  
atividades físicas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 
  
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM      DATA: 04.04.14 
 
Sesc Circuito Saúde desembarca em Caicó - Notícias - Cidades - Nominuto.com 
 
Promover a melhoria na qualidade de vida e saúde dos comerciários e comunidade. 
Seguindo este conceito, o projeto Sesc Circuito Saúde começa a edição 2014, na 
próxima segunda-feira (7) em Caicó.   Durante toda a manhã, das 8h às 12h, os 
profissionais de educação em saúde, odontologia e nutrição do Sesc, realizam 
serviços gratuitos de aferição de pressão, teste de glicemia, orientações em saúde, 
orientações sobre escovação e higiene bucal.   O Sesc Circuito Saúde é uma ação 
promovida há quatro anos pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc e conta com 
parcerias das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, e empresas privadas. 
Depois de Caicó (7), o projeto segue para Mossoró (10), Macaíba (15) e Santa Cruz 
(23). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR      DATA: 05.04.14 
 
Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de maio 
 
Até dia 11/04, os interessados podem se inscrever nos cursos gratuitos de maio 
oferecidos pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, 
promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibiliza para maio 
151 vagas em Natal, São Paulo do Potengi, Nova Cruz e Mossoró. O edital com todas 
as informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Serão ensinadas habilidades nas áreas de culinária e de trabalhos manuais, como 
customização de roupas, corte e costura infantil e tortas e sobremesas. São 
oportunidades para os comerciários, seus dependentes e da população em geral 
gerarem rendas extras a partir do que foi absorvido em sala de aula. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 14 a 24/04 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados é divulgada no site do Sesc RN dia 25/04,e as aulas têm início a partir do 
dia 05/05. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes documentos 
originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de 
residência e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 
deficiência física ou mental. Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda 
familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja 
menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo cursos preparatórios para o 
ENEM) 
 
Atualizado em 5 de abril às 10:14 
 
 
Classificação: Positiva 
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Existe um pessimismo muito acima do razoável” 

Publicação: 06 de Abril de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Alexa Salomão e Ricardo Grinbaum - repórteres da Agência Estado 
 
São Paulo – O economista Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda durante o regime 
militar, nunca esteve tão alinhado com o PT. Deu um voto de confiança ao atual 
governo porque, segundo ele, “reconheceu os problemas e tomou providências” 
para corrigi-los. Quando fala da campanha à presidência, declara cultivar um “viés”: 
“Tenho admiração pela Dilma.” Ele também considerou precipitado o rebaixamento 
da nota do Brasil, em março, pela agência de risco Standard & Poor’s (S&P). Mas não 
deixa de fazer críticas à atual política econômica. “A política de combate a inflação 
foi muito ruim”, diz em entrevista que concedeu ao Estado às vésperas do 
aniversário de 50 anos do golpe militar no Brasil. Veja os principais trechos abaixo: 
Divulgação

Ex-ministro da Fazenda avalia que o Brasil não está tão fora do eixo como alguns 
fazem crer 
 
O rebaixamento da nota do Brasil pela Standard & Poor’s seria o início do que o 
senhor chamou há alguns meses de a “tempestade perfeita”? 
Quando eu me referi a tempestade perfeita no fim do ano passado, falava da 
coincidência do rebaixamento - que, naquele momento, era uma novidade - e a 
elevação da taxa de juros do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA). Naquele 



 

instante, quando o mercado ainda não tinha prefixado o rebaixamento, a 
coincidência dos dois teria sido uma tragédia. O rebaixamento agora é o que eu 
chamaria de tragédia anunciada. Você anunciou, o mercado absorveu, de forma que 
quando ele saiu já não teve nenhum efeito - pelo contrário. O câmbio se valorizou. 
Os juros subiram um pouquinho. A bolsa se valorizou. A própria redução do rating 
(nota de risco) das empresas não teve, nem terá, nenhum efeito porque tudo isso já 
estava antecipado pelo mercado. E a elevação dos juros americanos, talvez, vá ficar 
para o primeiro semestre de 2015. De forma que aquele fenômeno não aconteceu e 
não há razão para acontecer. Mas eu acho que a S&P não deu o voto de confiança. A 
priori, disse: eu conheço o teu passado, portanto eu determino o teu futuro - o que é 
uma grande idiotice porque, seguramente, o futuro não está contigo no passado. 
Nós aqui no Brasil colaboramos com isso. A receptividade à visita da S&P dava a 
impressão de que o papa estava chegando. O governo se mobilizou. Estenderam o 
tapete vermelho. Me disseram que cederam até automóveis para eles. Essa gente 
está em busca de credibilidade e, na minha opinião, com essa medida, conseguiu os 
seus 15 segundos de glória. 
 
Qual a perspectiva daqui para a frente após o rebaixamento? 
Primeiro, se você ler com cuidado o relatório do S&P, verá que ele traz todos os 
problemas que já são apontados por todos nós aqui dentro. E pior - são exatamente 
os problemas que o governo já reconheceu que existem e em relação aos quais está 
tomando algumas providências. Peguemos o problema fiscal. A dívida bruta do Brasil 
não é um exagero. Está em 60%, um pouco menos até, nos últimos 10 anos. Os 
superávits primários dos últimos 10 anos têm sido suficientes para manter a dívida 
em torno de 57%. Ela é um pouco elevada quando você considera que o Brasil é um 
país emergente. Talvez fosse melhor ter 40%. Por que melhor? Porque se você tiver 
necessidade de fazer uma política anticíclica, com 40% pode chegar a 60% sem 
causar grandes perturbações. Mas com 60%, não pode chegar a 80% sem grandes 
perturbações. O governo entendeu isso. Tanto que não se pode considerar como 
teatro ele estabelecer 1,9% (de meta para o superávit primário deste ano). Na minha 
opinião, esse 1,9% se transformou em um compromisso sério para o governo. O 
segundo ponto que a S&P destacou foi a inflação. A inflação não está fora de 
controle. Não está ameaçando voltar para dois dígitos. Mas a política de combate a 
inflação foi muito ruim. Primeiro, usaram o câmbio. Isso é um erro. Desde 1984, o 
Brasil não resiste a essa tentação. Cada vez que há uma melhoria nas relações de 
troca, usam o câmbio para combater a inflação - e foi o que aconteceu agora. Com 
isso, você destruiu a indústria nacional - essa é a verdade. Não temos que ficar 
discutindo se câmbio é ou não importante. É evidente que o câmbio é importante. 
Essa discussão é completamente fora de propósito. Não é só câmbio, obviamente. 
Também quando se faz isenções para combater a inflação, você não combate a 
inflação. Você está empurrando a inflação com a barriga. O velho Gudin (economista 
Eugênio Gudin Filho) já dizia que uma pequena inflação é como uma pequena 
gravidez - inevitavelmente é posta para fora. Também não existe nenhuma dúvida 
do que o País precisa voltar a crescer. Precisa de aumento de produtividade. 



 

Esgotou-se a possibilidade de crescimento pela simples expansão da mão de obra. O 
que significa que é preciso aumentar a quantidade de capital por unidade de 
trabalho - e é isso que o governo está fazendo. O governo levou três anos para 
aprender como fazer concessões, como atrair o setor privado, mas aprendeu A prova 
disso é o sucesso dos leilões. Leilão é coisa para profissionais e o governo não 
acreditava nisso. Tinha muito amador nesse negócio. Concessão pública é injeção na 
veia do investimento. Eleva a produtividade do sistema brutalmente. Basta ver o 
seguinte: para levar uma tonelada da soja do Mato Grosso para Paranaguá você 
gasta 400 quilos de soja. Sai de lá com mil quilos e chega com 600. Quando essas 
concessões estiverem prontas, não vão ser gastos 100 quilos - será como ganhar 300 
quilos de soja em produtividade. 
 
A essa altura, no último ano de mandato, já dá para ter uma ideia do governo 
Dilma. Como esse período, na sua opinião, vai ser lembrado? 
Toda intervenção do governo foi feita na direção certa, mas sempre de forma muito 
complicada. Portos. É óbvio que estava na direção correta. Mas é óbvio também que 
se tivesse ouvido o setor privado poderia ter feito tudo de forma mais eficiente e 
mais rápida. Os leilões hoje são muito profissionais. Mas o governo demorou para 
entender. Em um bom leilão, você convoca os competidores e eles fixam a taxa de 
retorno. Ou você fixa a taxa de retorno e o leilão estabelece a porcaria que eu posso 
oferecer para essa taxa de retorno. O que não é possível é controlar os dois - a não 
ser por uma divina coincidência. Como Deus não se envolve nisso, é difícil de 
acontecer. Mas isso criou uma enorme desconfiança entre o setor privado e o 
governo. 
 
O sr. falou bastante da presidenta Dilma, mas como o sr. vê Aécio Neves e Eduardo 
Campos? 
São pessoas competentes e acho que têm lá as suas oportunidades, mas até agora 
não vi nada, vi um pouco mais do mesmo. Seguramente, dariam um pouco mais de 
espaço para o mercado funcionar. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu tenho uma 
inclinação, um viés. Tenho admiração pela Dilma porque ela é absolutamente 
correta. 
 
Como o senhor está vendo o cenário eleitoral? 
É difícil dizer, mas eu acho que ainda hoje ela leva uma vantagem. Isso pode mudar. 
Falar hoje que não vai ter segundo turno é palpite. A única coisa que eu digo é o 
seguinte: o andar de baixo está muito mais satisfeito do que parece. Não adianta se 
apropriar do andar de cima. É precisa se apropriar do andar de baixo se quisermos 
manter o processo civilizatório do Brasil. 
 
Segunda-feira (31) foi o aniversário de 50 anos do golpe. O sr. foi influente na 
economia daquele período. Olhando para trás, quais foram os erros, os acertos, o 
que faria diferente se tivesse a oportunidade? 
Deixa eu explicar: você só faz em cada momento o que tem na cabeça e conhece, em 



 

certas condições objetivas. Uma decisão só vai se mostrar certa ou errada depois, 
pela qualidade do seu conhecimento e pelo ambiente em que você está. Eu fico 
muito entusiasmado quando vejo um sujeito se tornar um grande sábio quando o 
futuro já virou passado - daí emerge a sapiência. Quando o futuro ainda é futuro, 
isso nunca acontece. Por isso, eu digo: eu não me arrependo de nada. O que fiz foi 
baseado naquilo que eu achava que sabia, naquele momento e nas condições que 
me circundavam. É o velho José Ortega y Gasset (filósofo e ensaísta espanhol): “Yo 
soy yo y mi circunstancia”. E qual era a teoria econômica nos anos 70? O 
intervencionismo. O controle de preço. Nós aprendemos, aprendemos apanhando, 
que esse não era um caminho adequado. Na minha opinião essa ideia é uma coisa 
preposta - se eu soubesse, teria feito diferente, mas aí seria com c cedilha. 
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 Feirãoonlineajudaoconsumidor“limparonome” 

Publicação: 06 de Abril de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
São Paulo – À 0h desta segunda-feira começa a segunda edição do Feirão Limpa 
Nome Online. O serviço permitirá que consumidores de todo o Brasil negociem suas 
dívidas diretamente com os credores, aproveitando condições especiais de 
pagamento. O Feirão será  realizado entre os dias 7 e 17 de abril e é promovido pela 
Serasa Experian desde outubro de 2012. Para participar, é preciso entrar no site – 
http://www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/ - e preencher um 
cadastro. 
 
O site estará disponível para acesso durante toda a semana, 24 horas por dia. Após 
preencher o cadastro, o consumidor será levado a uma página onde estarão 
relacionadas todas as empresas do Limpa Nome Online com as quais ele possui 
alguma dívida pendente e que constam na base de dados da Serasa. São cerca de 90 
grandes companhias – e, dentre elas, 36 prometem oferecer condições especiais e 
diferenciadas nos descontos e parcelamentos. 
 
Ao escolher e clicar no nome da empresa, surgirá uma página apresentando as 
dívidas que o consumidor possui em aberto e os canais de atendimento disponíveis 
(telefones, e-mail, chat). A partir daí, o consumidor pode entrar em contato 
diretamente com as empresas para negociar possíveis descontos na dívida, com 
condições de pagamento diferenciadas – em alguns casos, é possível até mesmo que 
o boleto já esteja disponível, a partir de uma proposta feita pela própria empresa. 
 
“O consumidor também deve se preparar antes de negociar, colocando na ponta do 
lápis todas as despesas fixas e as dívidas já assumidas ou previstas. Assim, é possível 
saber quanto deve sobrar para pagar a nova dívida que será negociada com a 
empresa (ou mais, se for o caso), escolhendo quais as condições e formas de 
pagamento melhor se encaixam no orçamento”, orienta a Serasa. 
 
As propostas do Feirão Limpa Nome Online são apresentadas pelas empresas 
credoras de forma individualizada. O cidadão não paga nada para acessar o Feirão ou 
negociar com as empresas. 
 
De acordo com a Serasa, o site é desenvolvido em ambiente protegido, que garante 
a segurança e a proteção de todos os dados do consumidor.  
 
“Com a aproximação de datas comemorativas – como o dia das mães, no próximo 
mês – e o fim das despesas tradicionais de início de ano, entendemos que este é um 



 

bom momento para incentivar o processo de aproximar quem está devendo e quer 
pagar e quem está com débitos em haver e quer receber”, afirma Vander Nagata, 
Superintendente de Informações sobre Consumidor da Serasa Experian. 
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Fifa desiste da maioria das reservas em hotéis de Natal 

Publicação: 05 de Abril de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Vinícius Menna 
Repórter 
 
A cerca de dois meses da Copa do Mundo, a agência de viagens oficial da Federação 
Internacional de Futebol (Fifa), a Match, comunicou aos hoteis de Natal a devolução 
de 70% a 90% dos 10 mil leitos que tinha reservado na época das negociações com 
as cidades-sede. Em alguns casos, a agência teria devolvido quase todos os leitos 
reservados e também cerca de 99% das diárias. Os comunicados a respeito das 
devoluções foram repassados aos poucos, segundo relatos dos hoteis envolvidos. A 
redução mais expressiva desde o início das negociações foi informada na última 
quinta-feira (3). 
Joana 
Lima

Emanuele: Apesar das devoluções, Natal ganha com divulgação 
 
A Match procurou o setor hoteleiro de Natal ainda no momento em que as cidades 
que iam sediar a Copa do Mundo no Brasil estavam sendo definidas. De acordo com 
o diretor-presidente do hotel  Marsol, Felipe Lundgren, na época, a Match teria 
pressionado os hoteleiros no sentido de garantir em contrato o bloqueio de 10 mil 



 

leitos para que Natal fosse selecionada como sede da Copa do Mundo. 
 
“No Marsol, foram reservados 100 apartamentos por dia, de 12 junho a 13 de julho. 
No total, isso representava 3 mil diárias ao longo dos 30 dias. Agora, eles 
informaram que vão ficar com 28 diárias”, explicou Felipe Lundgren. Outros hoteis 
também tiveram reservas canceladas pela Match, entre eles o Imirá Plaza. Segundo a 
executiva de contas do hotel, Brenda Rufino, antes da realização do sorteio que 
distribuiu as seleções entre as cidades-sede da Copa, a Match teria bloqueado 100 
leitos do estabelecimento, para o período que vai de 8 de junho a 26 de julho. Isso 
representa 4.800 diárias. 
 
“Depois do sorteio, em janeiro de 2014, foi quando tivemos a primeira devolução. 
Nos passaram que seriam necessários leitos de 11 de junho a 26 de junho, sendo 967 
diárias distribuídas nos dias reservados”, disse Brenda Rufino. De janeiro para cá, 
conta a executiva de contas, o Imirá vinha negando reservas a grupos que 
procuravam o hotel devido ao bloqueio da Match. Contudo, na última quinta-feira, 
foi repassado ao hotel que apenas 13 diárias seriam efetivadas. “Agora vamos tentar 
correr atrás desses grupos que já nos contataram”, disse. 
 
A proprietária do Vila do Mar, Emanuele Barreto, que também preside o Conselho 
Curador da Natal Convention Bureau, disse que também teve redução no número de 
reservas com a Match, de cerca de 78% da quantia inicial. Ela não revelou quanto 
isso representa em números absolutos de reservas ou em leitos. 
 
Impacto 
Marsol e Imirá se consideram prejudicados com a medida tomada pela Match. “Nós 
abrimos nossos motores de venda e acho que a gente consegue recuperar uns 60%, 
70% dessas reservas. Mas isso foi péssimo para o destino, porque ao invés de 
contribuir para a divulgação, só fez afundar mais ainda”, analisou Felipe Lundgren. 
 
A executiva do Imirá também demonstrou preocupação. “O fato é que o setor de 
turismo vai perder muito, assim como restaurantes e bares porque toda a 
movimentação que achávamos que ia ter não vai acontecer”, diz Brenda 
Rufino.  Emanuele Barreto, do Natal Convention Bureau, defende a tese de que, 
independente das devoluções, Natal ganha com a divulgação internacional que tem 
obtido, o que poderá proporcionar novos negócios futuramente.  
 
Questionada, a Match não disse quantos leitos e reservas foram desbloqueados. Em 
nota, a agência informou que acordou em contrato com hotéis que faria até 31 de 
janeiro de 2014 a liberação de pelo menos 50% dos leitos que não fossem de 
interesse dos seus clientes ou da Fifa. A nota registra ainda que a Match já não 
possui reservas na maioria dos hotéis do Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, que 
registrou aumento na demanda. 
 



 

A TRIBUNA DO NORTE procurou a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio 
Grande do Norte (ABIH-RN), mas a entidade preferiu não se posicionar sobre o 
assunto. 
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Senai forma a primeira turma exclusiva de alunos com Síndrome de Down 



 

Resultado mostra capacidade de inserção no mercado de trabalho 

 
Roberto Campello 

Roberto_campello1@yahoo.com.br 

Em setembro, a aluna Kandyce Feitosa irá representar o Rio Grande do Norte na 
Olimpíada do Conhecimento, em Belo Horizonte (MG). Na manhã desta sexta-feira (4), 
ela concluiu mais uma etapa de sua vida. Aos 38 anos de idade, ela integra a primeira 
turma do curso de Padeiro, na Unidade SENAI Clóvis Motta, exclusiva para alunos com 
Síndrome de Down. A turma foi formada para estimular a atividade profissional e 
capacitar os estudantes do mercado de trabalho. Na formatura, sete alunos, 
concluíram o curso de quase dois meses de duração, dois homens e cinco mulheres, 
todos com Síndrome de Down. 

Durante as aulas, eles receberam informações sobre a fabricação de produtos de 
panificação e tiveram oportunidade de praticar, no Laboratório de Panificação do 
Clóvis Motta, as diversas etapas de processo de produção. O curso de capacitação 
profissional de Padeiro teve carga horária de 160 horas e durou cerca de dois meses. 



 

De segunda a sexta, os alunos foram preparados desde formular receitas, pesar os 
ingredientes até fazer a mistura dos pães. 

O professor do curso, Luiz André Gomes, conta que os alunos desenvolveram todos os 
pães que são vendidos na padaria, desde o pão francês até pães mais finos. “Esse é um 
desafio para todos nós. Nós temos que mostrar para o empresariado que há toda a 
possibilidade de eles cumprirem a lei de responsabilidade social, que é inserir com 
pessoas com deficiências no mercado de trabalho. Aqueles que têm Síndrome de 
Down, especificamente, possuem toda condição de serem inseridos no mercado de 
trabalho, pois eles aprenderam a produzir. Não são crianças, são pessoas com 
síndrome de Down, aptas a trabalhar e que requerem apenas uma atenção maior e 
um acompanhamento, mas já trabalhamos nas aulas com eles dentro da NR-12, que é 
a norma na área de segurança, que assegura a proteção para esses alunos possam 
evitar acidentes”, afirmou o professor. 

Ainda de acordo com Luiz André, esta é a primeira turma exclusiva para alunos com 
Síndrome de Down. Entretanto, o professor ressalta que o SENAI vem desenvolvendo 
um trabalho de educação profissional, com ênfase para os alunos com este tipo de 
síndrome e que desde 1999 já trabalha com a inclusão de alunos especiais em suas 
turmas. “O objetivo principal é formar e qualificar estes profissionais para inseri-los no 
mercado de trabalho e também selecionamos o aluno que vai participar do maior 
evento de educação profissional das Américas, que é chamado a Olimpíadas do 
Conhecimento e concorrer com alunos do Brasil inteiro. Estamos nos preparando para 
trazer a tão sonhada medalha de ouro”, destacou o professor. Pelo sucesso da turma, 
segundo considera o professor, em breve uma nova turma deverá ser aberta. 

A aluna Kandyce Feitosa foi selecionada para representar o Rio Grande do Norte por 
ter se enquadrado dentro do perfil da Olimpíada do Conhecimento e por ter 
desenvolvimento melhor habilidade e ter apresentado melhor aspecto tecnológico na 
elaboração do produto. “Iremos fazer um reforço até setembro nos preparando para 
que ela possa competir de forma igual e com chances de trazer o título para o nosso 
Estado”, destacou o professor Luiz André Gomes. 

Kandyce Feitosa coleciona cursos de capacitação profissional. Já fez de recepção de 
eventos, Pizzaiolo, dentre outros. Kandyce trabalhou em empresas como Coteminas e 
quer aprender outras atividades profissionais para ter novas perspectivas. Ela afirma 
que além da possibilidade de ir às Olimpíadas, com o aprendizado no curso poderá 
fazer bolos e massas que poderão ser vendidos para os amigos e parentes. Kandyce 
também quer se candidatar a alguma vaga em empresas de panificação, já que 
aprendeu a fazer vários tipos de pães como: Doce, Francês, Integral, Carioquinha, 
Forma, Baguete, Leite, Bisnaga, dentre outros. 



 

“Gostei muito de participar desse curso, pois aprendi a fazer vários tipos de pães e 
biscoitos. Foi mais uma forma de conhecimento e acrescentar esse curso no meu 
currículo. Sou uma pessoa muito ativa, gosto de estar participando dos eventos. E foi 
uma honra ter sido escolhida para representar o Rio Grande do Norte na Olimpíada do 
Conhecimento”, disse Kandyce que revelou ser apaixonada por pão francês. 

A diretora do Centro Clóvis Motta, Waldenice Cardoso Matoso, ressaltou a 
importância da turma no processo de inclusão desses alunos no mercado de trabalho. 
Ela afirma que há outras turmas de cursos profissionalizantes nas quais há alunos com 
Síndrome de Down, haja vista que a inclusão faz parte dos programas de formação 
profissional do SENAI. 
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