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Copa do Mundo vai gerar 1.400 novos empregos no segmento turístico segundo a 
Fecomércio RN - Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 

 
CNC  
 
  Segundo estimativa da Embratur a Copa do 
Mundo da Fifa no Brasil vai gerar um fluxo 3,6 milhões de turistas para o 



 

Brasil, número equivalente à metade total dos visitantes nacionais e 
estrangeiros que deverão circular no País em 2014, segundo estimativas do 
Ministério do Turismo. 
 
  Para a Confederação Nacional do Comércio 
para atender a esse fluxo turístico com o aumento das atividades de serviços 
como hospedagem, alimentação,agências de viagens e serviços culturais e 
recreativos devem ampliar em 47,9 mil as vagas entre os meses de abril e junho. 
 
  Os segmentos de serviços de alimentação 
como bares e restaurantes, principal segmento turístico, deve responder pela 
metade desses empregos – 16,1 mil vagas, o equivalente q 33,5% do total. 
Serviços culturais e recreativos como casas de espetáculos, parques e arenas 
esportivas, têm perspectiva de abertura de 3,8 mil vagas. 
 
  Para o presidente da Federação do 
Comércio do RN, Marcelo Queiroz,  Natal 
vai gerar  algo em torno de 1.400 
empregos novos com a Copa do Mundo de Futebol, somente no setor turístico. Isso 
representa cerca de  1,5% dos empregos 
formais gerados pelo setor de Serviços na capital. Além disso, somente em 
salários, mensalmente estes novos empregos irão injetar algo em torno de R$ 1,2 
milhão na economia.” São números que estão dentro da nossa realidade e do peso 
do varejo potiguar no contexto nacional. Números que temos que comemorar, até 
porque sabemos que eles são apenas um dos pontos positivos que ser sede do 
evento trará para nossa cidade e nossa atividade econômica&quot;. 
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Natal terá mais de mil novos emprego na Copa do Mundo - Portal No Ar 
 
Com a realização da Copa do Mundo em Natal estima-se que mais de mil novos 
empregos serão criados, estes serão destinados para o setor turístico. Essa é a 
expectativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio/RN) após levantamento da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) que prevê o aumento de 47,9 mil 
empregos no país. 
 

“Este é apenas um dos pontos 
positivos que ser sede do evento trará para nossa cidade e nossa atividade 
econômica”, afirmou Marcelo Queiroz (Foto: Alberto Leandro) 

 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, comemorou a estimativa na criação 
de novos postos de trabalho que está atrelado com uma movimentação na 
economia do potiguar. 
 
“Iremos gerar em Natal algo em torno de 1.400 empregos novos com a Copa do 
Mundo de Futebol, somente no setor turístico. Somente em salários, mensalmente 
estes novos empregos irão injetar algo em torno de R$ 1,2 milhão na economia. São 
números que estão dentro da nossa realidade e do peso do varejo potiguar no 
contexto nacional. Números que temos que comemorar”, destacou Queiroz. 
 
O aumento do número de vagas de emprego durante a realização da Copa em Natal 
representa cerca de 1,5% dos empregos formais gerados pelo setor de serviços na 
capital. “Este é apenas um dos pontos positivos que ser sede do evento trará para 
nossa cidade e nossa atividade econômica”, afirmou Marcelo Queiroz. 
 
Os setores do turismo que passarão por esse aumento são os de hospedagem, de 
alimentação, de transporte, agências de viagens e serviços culturais e recreativos. De 



 

acordo com estimativa da Embratur, a Copa do Mundo deverá gerar um fluxo de 3,6 
milhões de turistas. 
 
Atualizado em 7 de abril às 18:05 
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Kleber Fernandes é o novo secretário Chefe do Gabinete Civil da PMN | Blog do BG 
 

 
 
Clippada em: 07/04/2014 
 
O advogado e administrador Kleber Fernandes assumiu oficialmente na tarde desta 
segunda-feira (07), o cargo de secretário Chefe do Gabinete Civil da Prefeitura do 
Natal. A solenidade de posse ocorreu no salão nobre do Palácio Felipe Camarão e 
contou com a participação do prefeito Carlos Eduardo, da vice-prefeita Wilma de 
Faria, do ex-chefe do Gabinete Civil Sávio Hackradt, dos vereadores Eleika Bezerra e 
George Câmara, do presidente do sistema Fecomércio/RN Marcelo Queiroz, além de 
secretários municipais de diversas pastas, familiares e amigos do novo titular da 
Segap. 
 
Carlos Eduardo iniciou o seu pronunciamento agradecendo a Sávio Hackradt pelo 
trabalho desenvolvido nesse período de 1 ano e 3 meses à frente do Gabinete Civil 
da Prefeitura do Natal. O chefe do executivo municipal lembrou que ele foi um 
companheiro de todas as horas, estando ao seu lado durante os primeiros 



 

momentos da atual gestão que assumiu a Prefeitura depois de uma administração 
caótica. “Deixo aqui de público o meu agradecimento especial ao trabalho de Sávio 
Hackradt, reconhecendo que ele com a sua capacidade e espirito público ajudou a 
recolocar a cidade do Natal na rota do desenvolvimento”, disse. 
 
O prefeito aproveitou a oportunidade para destacar que a gestão municipal está 
colhendo os frutos do trabalho desenvolvido ao longo de 2013. Ele lembrou que 
encontrou a capital potiguar sobre escombros, mas com muita organização, trabalho 
e esforço da equipe de governo conseguiu recuperar os serviços básicos, como 
também regularizou o pagamento do funcionalismo e ainda conquistou vários 
investimentos em programas, projetos e obras que somados chegam à casa de R$ 1 
bilhão de reais. 
 
Após desejar boa sorte a Sávio Hackradt em sua nova empreitada, o chefe do 
executivo municipal direcionou as suas palavras ao novo secretário Kleber 
Fernandes, a quem ele classificou como um jovem destemido, motivado e pronto 
para assumir um cargo tão relevante como o de secretário chefe do Gabinete Civil da 
Prefeitura do Natal. Carlos Eduardo destacou o trabalho desenvolvido por Kleber 
como diretor-geral do Procon Municipal. “A frente desse órgão Kleber Fernandes 
mostrou muita competência e aptidão com serviço público. Conheço a sua 
capacidade e confio que você realizará um grande trabalho como titular da Segap”, 
encerrou o prefeito. 
 
DO BLOG: Excelente escolha de Carlos Eduardo, Kleber apesar de ser novo é pratico, 
inteligente e tem tudo para desempenhar um excelente papel. 
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Kleber Fernandes assume Gabinete Civil da Prefeitura do Natal 
 

 
 
Clippada em: 08/04/2014 
 
O advogado e administrador Kleber Fernandes assumiu oficialmente na tarde desta 
segunda-feira (07), o cargo de secretário Chefe do Gabinete Civil da Prefeitura do 
Natal. A solenidade de posse ocorreu no salão nobre do Palácio Felipe Camarão e 
contou com a participação do prefeito Carlos Eduardo, da vice-prefeita Wilma de 
Faria, do ex-chefe do Gabinete Civil Sávio Hackradt, dos vereadores Eleika Bezerra e 
George Câmara, do presidente do sistema Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz, além 
de secretários municipais de diversas pastas, familiares e amigos do novo titular da 
Segap. 
 
Carlos Eduardo iniciou o seu pronunciamento agradecendo a Sávio Hackradt pelo 
trabalho desenvolvido nesse período de 1 ano e 3 meses à frente do Gabinete Civil 
da Prefeitura do Natal. O chefe do executivo municipal lembrou que ele foi um 
companheiro de todas as horas, estando ao seu lado durante os primeiros 
momentos da atual gestão que assumiu a Prefeitura depois de uma administração 
caótica. “Deixo aqui de público o meu agradecimento especial ao trabalho de Sávio 
Hackradt, reconhecendo que ele com a sua capacidade e espirito público ajudou a 
recolocar a cidade do Natal na rota do desenvolvimento”, disse. 
 
O prefeito aproveitou a oportunidade para destacar que a gestão municipal está 
colhendo os frutos do trabalho desenvolvido ao longo de 2013. Ele lembrou que 
encontrou a capital potiguar sobre escombros, mas com muita organização, trabalho 
e esforço da equipe de governo conseguiu recuperar os serviços básicos, como 
também regularizou o pagamento do funcionalismo e ainda conquistou vários 
investimentos em programas, projetos e obras que somados chegam à casa de R$ 1 
bilhão de reais. 



 

 
Após desejar boa sorte a Sávio Hackradt em sua nova empreitada, o chefe do 
executivo municipal direcionou as suas palavras ao novo secretário Kleber 
Fernandes, a quem ele classificou como um jovem destemido, motivado e pronto 
para assumir um cargo tão relevante como o de secretário chefe do Gabinete Civil da 
Prefeitura do Natal. Carlos Eduardo destacou o trabalho desenvolvido por Kleber 
como diretor-geral do Procon Municipal. “A frente desse órgão Kleber Fernandes 
mostrou muita competência e aptidão com serviço público. Conheço a sua 
capacidade e confio que você realizará um grande trabalho como titular da Segap”, 
encerrou o prefeito. 
 
Kleber Fernandes agradeceu as palavras ofertadas a ele e disse que esse é um 
desafio que ele assume com muita honradez e vontade de trabalhar pelo 
desenvolvimento pleno da capital potiguar. O novo secretário chefe do Gabinete 
Civil da Prefeitura externou toda a sua gratidão ao seu antecessor no cargo, Sávio 
Hackradt. Ele ainda agradeceu ao prefeito Carlos Eduardo por toda confiança 
depositada em seu nome. 
 
O secretário chefe do Gabinete Civil da Prefeitura disse que durante a sua gestão as 
portas de sua sala estarão sempre abertas, pois ele acredita que o diálogo é a 
melhor maneira de se encontrar soluções para os problemas da cidade. Kleber 
Fernandes também propôs um pacto de união aos demais secretários municipais 
para que juntos possam continuar lutando pelo melhor para Natal. “Essa equipe de 
governo já mostrou que pode fazer muito por Natal e juntos, capitaneados pelo 
prefeito Carlos Eduardo, iremos trabalhar para conquistar ainda mais progresso para 
a nossa cidade”. 
 
Ele falou ainda sobre o relacionamento que terá com os parlamentares da Câmara 
Municipal de Natal. O secretário assumiu um compromisso de respeito perante a 
casa legislativa de Natal, garantido que não haverá uma sobreposição de poderes e 
dizendo que os vereadores encontraram no Gabinete Civil uma extensão dos seus 
gabinetes. “Teremos uma relação harmoniosa com o único objetivo de buscar a 
melhoria da qualidade de vida do cidadão natalense”. 
 
  
 
(Fonte: Secretaria Municipal de Comunicação) 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO HEITOR GREGÓRIO           DATA: 08.04.14              
Kleber Fernandes toma posse como novo secretário chefe do Gabinete Civil da 
Prefeitura do Natal  - Blog do Heitor Gregório 

 
 
O advogado e administrador Kleber Fernandes assumiu oficialmente na tarde desta 
segunda-feira (07), o cargo de secretário Chefe do Gabinete Civil da Prefeitura do 
Natal. 
 
A solenidade de posse ocorreu no salão nobre do Palácio Felipe Camarão e contou 
com a participação do prefeito Carlos Eduardo, da vice-prefeita Wilma de Faria, do 
ex-chefe do Gabinete Civil Sávio Hackradt, dos vereadores Eleika Bezerra e George 
Câmara, do presidente do sistema Fecomércio/RN Marcelo Queiroz, além de 
secretários municipais de diversas pastas, familiares e amigos do novo titular da 
Segap. 
 
Carlos Eduardo direcionou as suas palavras ao novo secretário Kleber Fernandes, 
classificando-o como um jovem destemido, motivado e pronto para assumir um 
cargo tão relevante como o de secretário chefe do Gabinete Civil da Prefeitura do 
Natal. Carlos Eduardo destacou o trabalho desenvolvido por Kleber como diretor-
geral do Procon Municipal. “A frente desse órgão Kleber Fernandes mostrou muita 
competência e aptidão com serviço público. Conheço a sua capacidade e confio que 
você realizará um grande trabalho como titular da Segap”, encerrou o prefeito. 
 
Foto: Marco Pólo 
 
Entre em contato! heitor.gregorio@hotmail.com 
 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: PORTAL NO AR           DATA: 07.04.14              
 
Kleber Fernandes assume chefia do Gabinete Civil da Prefeitura do Natal 
 
 
O advogado e administrador Kleber Fernandes assumiu oficialmente na tarde desta 
segunda-feira (07), o cargo de secretário Chefe do Gabinete Civil da Prefeitura do 
Natal. A solenidade de posse ocorreu no salão nobre do Palácio Felipe Camarão e 
contou com a participação do prefeito Carlos Eduardo, da vice-prefeita Wilma de 
Faria, do ex-chefe do Gabinete Civil Sávio Hackradt, dos vereadores Eleika Bezerra e 
George Câmara, do presidente do sistema Fecomércio/RN Marcelo Queiroz, além de 
secretários municipais de diversas pastas, familiares e amigos do novo titular da 
Segap. 
 
Carlos Eduardo iniciou o seu pronunciamento agradecendo a Sávio Hackradt pelo 
trabalho desenvolvido nesse período de 1 ano e 3 meses à frente do Gabinete Civil 
da Prefeitura do Natal. O chefe do executivo municipal lembrou que ele foi um 
companheiro de todas as horas, estando ao seu lado durante os primeiros 
momentos da atual gestão que assumiu a Prefeitura depois de uma administração 
caótica. “Deixo aqui de público o meu agradecimento especial ao trabalho de Sávio 
Hackradt, reconhecendo que ele com a sua capacidade e espirito público ajudou a 
recolocar a cidade do Natal na rota do desenvolvimento”, disse. 
 
O prefeito aproveitou a oportunidade para destacar que a gestão municipal está 
colhendo os frutos do trabalho desenvolvido ao longo de 2013. Ele lembrou que 
encontrou a capital potiguar sobre escombros, mas com muita organização, trabalho 
e esforço da equipe de governo conseguiu recuperar os serviços básicos, como 
também regularizou o pagamento do funcionalismo e ainda conquistou vários 
investimentos em programas, projetos e obras que somados chegam à casa de R$ 1 
bilhão de reais. 
 
Após desejar boa sorte a Sávio Hackradt em sua nova empreitada, o chefe do 
executivo municipal direcionou as suas palavras ao novo secretário Kleber 
Fernandes, a quem ele classificou como um jovem destemido, motivado e pronto 
para assumir um cargo tão relevante como o de secretário chefe do Gabinete Civil da 
Prefeitura do Natal. Carlos Eduardo destacou o trabalho desenvolvido por Kleber 
como diretor-geral do Procon Municipal. “A frente desse órgão Kleber Fernandes 
mostrou muita competência e aptidão com serviço público. Conheço a sua 
capacidade e confio que você realizará um grande trabalho como titular da Segap”, 
encerrou o prefeito. 
 
Kleber Fernandes agradeceu as palavras ofertadas a ele e disse que esse é um 
desafio que ele assume com muita honradez e vontade de trabalhar pelo 



 

desenvolvimento pleno da capital potiguar. O novo secretário chefe do Gabinete 
Civil da Prefeitura externou toda a sua gratidão ao seu antecessor no cargo, Sávio 
Hackradt. Ele ainda agradeceu ao prefeito Carlos Eduardo por toda confiança 
depositada em seu nome. 
 
O secretário chefe do Gabinete Civil da Prefeitura disse que durante a sua gestão as 
portas de sua sala estarão sempre abertas, pois ele acredita que o diálogo é a 
melhor maneira de se encontrar soluções para os problemas da cidade. Kleber 
Fernandes também propôs um pacto de união aos demais secretários municipais 
para que juntos possam continuar lutando pelo melhor para Natal. “Essa equipe de 
governo já mostrou que pode fazer muito por Natal e juntos, capitaneados pelo 
prefeito Carlos Eduardo, iremos trabalhar para conquistar ainda mais progresso para 
a nossa cidade”. 
 
Ele falou ainda sobre o relacionamento que terá com os parlamentares da Câmara 
Municipal de Natal. O secretário assumiu um compromisso de respeito perante a 
casa legislativa de Natal, garantido que não haverá uma sobreposição de poderes e 
dizendo que os vereadores encontraram no Gabinete Civil uma extensão dos seus 
gabinetes. “Teremos uma relação harmoniosa com o único objetivo de buscar a 
melhoria da qualidade de vida do cidadão natalense”. 
 
  
 
Atualizado em 7 de abril às 19:40 
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Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário. 
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Portal Mercado Aberto 
 
Vendas no comércio despencam em março e caem 4,83%, apontam CNDL e SPC 
Brasil  
 
 Atividade varejista cai pela segunda vez consecutiva e registra o pior desempenho 
desde 2012. Para lojistas, resultado reflete a escalada dos juros e a alta dos preços 
 
O número de consultas ao banco de dados do SPC Brasil, que reflete o nível de 
atividade no comércio para compras parceladas, acompanhou a tendência de 
desaceleração e recuou 4,83%, em relação ao ano passado. Este é o pior resultado já 
registrado desde janeiro de 2012, início da série histórica do SPC Brasil. O indicador 
de vendas é divulgado mensalmente e leva em consideração pontos de venda 
cadastrados nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. 
 
Para os líderes da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o resultado 
representa a tendência de desaquecimento da atividade varejista, observada a partir 
de março de 2013, influenciada principalmente pela escalada dos juros, inflação alta 
e pelo menor crescimento da renda do trabalhador brasileiro. 
 
“Estamos passando por um momento muito difícil para o setor, já que o custo para 
comprar a prazo aumentou ao mesmo tempo em que o poder de compra do salário 
dos consumidores está crescendo menos”, disse o presidente da CNDL, Roque 
Pellizzaro Junior. 
 
Comparação mensal Em relação ao mês de fevereiro, as vendas a prazo subiram 
4,18%. Apesar da variação positiva, este foi o menor crescimento para o mês já 
registrado na base de dados do SPC Brasil desde 2012. 
 
Este resultado já era parcialmente aguardado pelos comerciantes brasileiros que, 
por conta do feriado de carnaval, sentiram diminuir o fluxo de consumidores nas 
lojas nas primeiras semanas de março. “É um desempenho natural, tendo em vista 
que este ano o feriado caiu em março, e não em fevereiro, como aconteceu em 
2013. O carnaval paralisa praticamente o comércio em todo país, além de 
movimentar apenas segmentos específicos. Mas mesmo descontando esse efeito do 
carnaval, foi um trimestre fraco de vendas.”, explica Roque Pellizzaro. 
 
*Fonte: CNDL/SPC Brasil 
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VEÍCULO: MARCOS DANTAS         DATA: 07.04.14 
Prorrogado o encerramento da Feira do Empreendedor para este domingo » Blog 
do Marcos Dantas 
 
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 microempreendedorismo do Seridó e de outras regiões, que vão dos 
tradicionais artesanato e culinária a serviços de tecnologia de informação. 
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Blog do Carlos Skarlack: Cabelereira de Mossoró ganha prêmio internacional 

 
 
A estudante do Senac/RN, Juliana Almeida, ganhou medalha de ouro na WorldSkills 
Americas (WSA) 2014, um dos maiores eventos de educação profissional do mundo. 
Representando o Brasil na ocupação cabeleireiro, ela disputou o título com 
competidores da Costa Rica e Barbados. 
A cerimônia de premiação, onde os ganhadores foram anunciados, ocorreu na 
manhã deste domingo (06), na Câmara do Comércio de Bogotá. O torneio foi 
realizado de 1º a 5 de abril, no Centro de Feiras e Exposições Corferias, em Bogotá, 
reunindo cerca de 200 estudantes, oriundos de 17 países, e atraindo público 
superior a 120 mil visitantes. 
 
Moradora do Assentamento Maísa, na zona rural do município de Mossoró, Juliana 
Almeida iniciou seus estudos profissionalizantes por meio do Programa Senac de 
Gratuidade (PSG). “Ganhar essa medalha de ouro para o Brasil significa muito para 
mim. É um grande orgulho, fruto de muito trabalho e dedicação. Passei por um 
intenso treinamento e agradeço ao Senac pelas oportunidades que a instituição tem 
me proporcionado”, disse a potiguar. 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM        DATA: 07.04.14  
Estudante potiguar conquista competição internacional - Notícias - Educação - 
Nominuto.com 
 
A estudante do Senac/RN, Juliana Almeida, ganhou medalha de ouro na WorldSkills 
Americas (WSA) 2014, um dos maiores eventos de educação profissional do mundo. 
Representando o Brasil na ocupação cabeleireiro, ela disputou o título com 
competidores da Costa Rica e Barbados. 
 
A cerimônia de premiação, onde os ganhadores foram anunciados, ocorreu na 
manhã do último domingo (6), na Câmara do Comércio de Bogotá. O torneio foi 
realizado de primeiro a 5 de abril, no Centro de Feiras e Exposições Corferias, em 
Bogotá, reunindo cerca de 200 estudantes, oriundos de 17 países, e atraindo público 
superior a 120 mil visitantes. 
 
Moradora do Assentamento Maísa, na zona rural do município de Mossoró, Juliana 
Almeida iniciou seus estudos profissionalizantes por meio do Programa Senac de 
Gratuidade (PSG). “Ganhar essa medalha de ouro para o Brasil significa muito para 
mim. É um grande orgulho, fruto de muito trabalho e dedicação. Passei por um 
intenso treinamento e agradeço ao Senac pelas oportunidades que a instituição tem 
me proporcionado”, disse a potiguar. 
 
Para conseguir o ouro, Juliana Almeida executou sete provas, cada uma delas com 
prazo de execução determinado. As tarefas mediram seu conhecimento em técnicas 
de corte, coloração e modelagem, bem como avaliaram habilidades criativas na 
construção de penteados, considerando tendências internacionais nos estilos 
clássicos e fashions. 
 
A WordlSkills Americas testa os alunos considerando padrões internacionais de 
qualidade. Esse é o segundo ano consecutivo que uma estudante norte-rio-
grandense vence o torneio. Na segunda edição do evento, realizada em São Paulo, 
no ano de 2012, a também mossoroense Juliana Leslye obteve a medalha de ouro 
para o Brasil na mesma ocupação. 
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Aluno do SENAI-RN ganha ouro e melhor desempenho geral na WorldSkills 
Américas  | Visor Político 
 
O aluno potiguar Rafael Pereira, 20 anos, do SENAI-RN, ganhou medalha de ouro e 
teve o melhor desempenho entre todos os 186 competidores da WorldSkills 
Américas, competição interamericana de profissões técnicas, realizada em Bogotá 
entre 1º e 5 de abril. O resultado foi anunciado neste domingo, 06. Disputando com 
dez concorrentes na ocupação soldagem, ele alcançou 576, quase a nota máxima 
que era de 600 pontos. 
 
Veterano em competições desse tipo, ele foi ouro na Olimpíada do Conhecimento, 
em 2012, o torneio brasileiro, e prata no mundial, WorldSkills International, 
realizada em Leipzig ano passado. Na Alemanha, ele disputou com jovens 
profissionais de outros 35 países. 
 
Técnico em mecânica, formado no Centro Ítalo Bologna, do SENAI de Mossoró, 
Rafael acredita que a participação e os bons resultados nas competições surtem 
efeito positivo no dia a dia das escolas e ajudam a mudar a educação profissional 
como um todo. “Hoje, quando se fala em solda, no Brasil, a gente pensa em 
Mossoró. Depois da minha medalha, por exemplo, agora temos uma unidade móvel 
que permite ensinar solda em vários municípios do estado”, disse o campeão. 
 
O Brasil chegou ao final da competição com o maior número de medalhas na terceira 
edição da WorldSkills Américas. Na cerimônia de encerramento deste domingo, 
foram anunciadas as 25 medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze para a 
delegação brasileira, que competiu em 31 modalidades profissionais. 
 
A equipe brasileira que participou da Worldskills Américas é formada por 34 
estudantes de cursos técnicos e de aprendizagem profissional, sendo 30 do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e quatro do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC). Nas provas, os estudantes precisam executar 
tarefas do dia a dia do trabalho nas profissões que escolheram, seguindo padrões 
internacionais de qualidade. Vencem aqueles que conseguem resolver o desafio 
dentro do menor prazo com o menor número de falhas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES       DATA: 07.04.14  
Estudante potiguar ganha competição internacional - Blog do Robson Pires 

 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Estudante potiguar ganha competição internacional  
 
A estudante do SENAC/RN, Juliana Almeida, ganhou medalha de ouro na WorldSkills 
Américas (WSA) 2014, um dos maiores eventos de educação profissional do mundo. 
Representando o Brasil na ocupação cabeleireiro, ela disputou o título com 
competidores da Costa Rica e Barbados. 
 
A cerimônia de premiação, onde os ganhadores estão sendo anunciados, ocorre na 
manhã deste domingo (06), na Câmara do Comércio de Bogotá. O torneio foi 
realizado de 1º a 5 de abril, no Centro de Feiras e Exposições Corferias, em Bogotá, 
reunindo cerca de 200 estudantes, oriundos de dezessete países, e atraindo público 
superior a 120 mil visitantes. 
 
Moradora do Assentamento Maísa, na zona rural do município de Mossoró, Juliana 
Almeida iniciou seus estudos profissionalizantes por meio do Programa SENAC de 
Gratuidade (PSG). “Ganhar essa medalha de ouro para o Brasil significa muito para 
mim. É um grande orgulho, fruto de muito trabalho e dedicação. Passei por um 
intenso treinamento e agradeço ao Senac pelas oportunidades que a instituição tem 
me proporcionado”, disse a potiguar. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS       DATA: 07.04.14  
Potiguar Notícias  - Notícias 
 Brasil vence competição internacional de educação técnica  
 A delegação brasileira, composta por 34 competidores, foi ouro em 25 modalidades, 
prata em quatro e ganhou uma medalha de bronze.  
 
 O Brasil conquistou hoje (6) a maior pontuação e o maior número de medalhas na 
World Skills Americas, competição de jovens técnicos profissionais do continente. A 
delegação brasileira, composta por 34 competidores, foi ouro em 25 modalidades, 
prata em quatro e ganhou uma medalha de bronze. O torneio reuniu, em Bogotá, 
quase 200 jovens de até 23 anos, vindos de 17 países americanos. 
 
 Foi o melhor resultado do Brasil no torneio, que está em sua terceira edição. Os 
jovens profissionais brasileiros provenientes dos serviços nacionais de Aprendizagem 
da Indústria (Senai) e do Comércio (Senac) participaram de provas realizadas desde 
quarta-feira (2) e terminaram as tarefas ontem (5). A comissão julgadora divulgou o 
resultado na manhã de hoje, em cerimônia de premiação. 
 
 Os vencedores estão classificados para a Word Skill Internacional que, no ano que 
vem, terá o Brasil como anfitrião. O melhor resultado geral no torneio americano foi 
alcançado por um brasileiro: Rafael Pereira, ouro na categoria Soldagem. Ele teve a 
maior nota global na competição, com 576 pontos de um total de 600. 
 
   
 
 O ranking da competição leva em conta a pontuação geral obtida. A Colômbia, 
afitriã da competição, ficou em segundo lugar, com cinco ouros e 17 pratas. Em 
terceiro, os Estados Unidos, seguido pela República Dominicana, por Barbados e pela 
Costa Rica. 
 
 A Agência Brasil conversou com dois brasileiros ganhadores de medalha de 
ouro.Juliana Almeida, 20 anos, vencedora na categoria Cabeleireiro estava confiante 
e bastante focada na prova – a primeira que ela disputou internacionalmente. 
Moradora de um assentamento rural em Mossoró, Rio Grande do Norte, ela estudou 
no Senac graças a uma bolsa de estudos destinada a famílias com renda de até dois 
salários mínimos. &quot;Eu treinei até 12 horas por dia, vim preparada. O ouro é 
nosso!&quot;, comemorou. 
 
 O campeão na categoria Instalação Hidráulica é de Caxias do Sul, no Rio Grande do 
Sul: Pablo Facchin dos Santos, 20 anos, é veterano em competições internacionais. 
No ano passado, ele representou o Brasil na World Skills Internacional, na cidade de 
Leipzig, Alemanha. 
 
 Ele era um dos favoritos para a prova e vencedor das Olimpíadas do Conhecimento 



 

no Brasil. “Competir assim é muito gratificante, aprendemos muito e conhecemos 
muitas pessoas. Para mim é um crescimento muito grande que vou levar para a vida 
toda”, disse à Agência Brasil. 
 
 O líder da delegação brasileira na competição, Marcelo Mendonça, acompanhou a 
evolução de Facchin e afirmou: “Esse garoto vale ouro!”. Mendonça destacou que os 
jovens que voltam de competições como essa tornam-se fontes de inspiração e de 
motivação para a educação profissionalizante. 
 
 “Não só isso, quem participa e conquista medalhas aqui, passa a ser disputado no 
mercado de trabalho”, acrescentou. 
 
   
 
Autor: | Fonte: Agência Brasil 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: EDISON SILVA       DATA: 07.04.14  
 
Estudante potiguar ganha competição internacional - Blog Edilson Silva 
 

 
 Por Edilson Silva em Brasil, Mundo, RN  
 
 Estudante potiguar ganha competição internacional  
 
A estudante do Senac/RN, Juliana Almeida, ganhou medalha de ouro na WorldSkills 
Americas (WSA) 2014, um dos maiores eventos de educação profissional do mundo. 
Representando o Brasil na ocupação cabeleireiro, ela disputou o título com 
competidores da Costa Rica e Barbados. 
 
A cerimônia de premiação, onde os ganhadores foram anunciados, ocorreu na 
manhã deste domingo (06), na Câmara do Comércio de Bogotá. O torneio foi 
realizado de 1º a 5 de abril, no Centro de Feiras e Exposições Corferias, em Bogotá, 
reunindo cerca de 200 estudantes, oriundos de 17 países, e atraindo público 
superior a 120 mil visitantes. 
 
Moradora do Assentamento Maísa, na zona rural do município de Mossoró, Juliana 
Almeida iniciou seus estudos profissionalizantes por meio do Programa Senac de 
Gratuidade (PSG). “Ganhar essa medalha de ouro para o Brasil significa muito para 
mim. É um grande orgulho, fruto de muito trabalho e dedicação. Passei por um 
intenso treinamento e agradeço ao Senac pelas oportunidades que a instituição tem 



 

me proporcionado”, disse a potiguar. 
 
Para conseguir o ouro, Juliana Almeida executou sete provas, cada uma delas com 
prazo de execução determinado. As tarefas mediram seu conhecimento em técnicas 
de corte, coloração e modelagem, bem como avaliaram habilidades criativas na 
construção de penteados, considerando tendências internacionais nos estilos 
clássico e fashion. 
 
A WordlSkills Americas testa os alunos considerando padrões internacionais de 
qualidade. Esse é o segundo ano consecutivo que uma estudante norte-rio-
grandense vence o torneio. Na segunda edição do evento, realizada em São Paulo, 
no ano de 2012, a também mossoroense Juliana Leslye obteve a medalha de ouro 
para o Brasil na mesma ocupação. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE GAZETA DO OESTE       DATA: 07.04.14  
Gazeta do Oeste 

Por Redação em 07/04/2014 às 10:56 

Estudante da zona rural de 
Mossoró ganha competição 
internacional 
 

Juliana Almeida ganhou premiação internacional 
 
Cedida/Senac 
 
Uma estudante da zona rural de Mossoró, Juliana Almeida, ganhou medalha de ouro 
na WorldSkills Americas (WSA) 2014, um dos maiores eventos de educação 
profissional do mundo. A estudante do Senac/RN representou o Brasil na ocupação 
cabeleireiro e disputou o título com competidores da Costa Rica e Barbados. 
 
A cerimônia de premiação ocorreu na manhã deste domingo (06), na Câmara do 
Comércio de Bogotá. O torneio foi realizado de 01 a 05 de abril, reunindo cerca de 
200 estudantes oriundos de 17 países. O evento atraiu um público superior a 120 mil 
visitantes. 
 
Moradora do Assentamento Maísa, zona rural de Mossoró, Juliana Almeida iniciou 
seus estudos profissionalizantes por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). 
Para conseguir o ouro, Juliana Almeida executou sete provas, cada uma delas com 
prazo de determinado. As tarefas mediram seu conhecimento em técnicas de corte, 
coloração e modelagem, bem como avaliaram habilidades criativas na construção de 
penteados, considerando tendências internacionais nos estilos clássico e fashion. 
 
A WorldSkills Americas testa os alunos considerando padrões internacionais de 
qualidade. Esse é o segundo ano consecutivo que uma estudante norte-rio-
grandense vence o torneio. Na segunda edição do evento, realizada em São Paulo, 
no ano de 2012, a também mossoroense Juliana Leslye obteve a medalha de ouro 



 

para o Brasil na mesma ocupação. 
 
Juliana Almeida (Foto: Cedida) 
 
Perfil – A mossoroense Juliana Almeida tem 20 anos e afirma que, desde criança, se 
interessava pela área de beleza. Foi isso que a motivou a buscar a qualificação do 
Senac. Com desempenho acima da média, a estudante se destacou ao longo do 
curso e foi selecionada para participar de treinamentos com foco em competições. 
 
Em agosto de 2012, ela ganhou a etapa Rio Grande do Norte da Olimpíada do 
Conhecimento, habilitando-se para disputar a seletiva nacional para a WSA. No mês 
de janeiro, ela ganhou a concorrência com outros brasileiros e obteve o direito de 
defender o País no torneio continental. O próximo desafio de Juliana Almeida será a 
disputa por uma vaga na WorldSkills Internacional, evento que será realizado em 
2015, reunindo os melhores estudantes da educação profissional do mundo. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM       DATA: 07.04.14 
 
Mossoroense vence competição internacional em Bogotá - 
 
A estudante do Senac/RN, Juliana Almeida, ganhou medalha de ouro na WorldSkills 
Americas (WSA) 2014, um dos maiores eventos de educação profissional do mundo. 
Representando o Brasil na ocupação cabeleireiro, ela disputou o título com 
competidores da Costa Rica e Barbados. 
 
 A cerimônia de premiação, onde os ganhadores foram anunciados, ocorreu na 
manhã deste domingo (06), na Câmara do Comércio de Bogotá. O torneio foi 
realizado de 1º a 5 de abril, no Centro de Feiras e Exposições Corferias, em Bogotá, 
reunindo cerca de 200 estudantes, oriundos de 17 países, e atraindo público 
superior a 120 mil visitantes. 
 
 Moradora do Assentamento Maísa, na zona rural do município de Mossoró, Juliana 
Almeida iniciou seus estudos profissionalizantes por meio do Programa Senac de 
Gratuidade (PSG). “Ganhar essa medalha de ouro para o Brasil significa muito para 
mim. É um grande orgulho, fruto de muito trabalho e dedicação. Passei por um 
intenso treinamento e agradeço ao Senac pelas oportunidades que a instituição tem 
me proporcionado”, disse a potiguar. 
 
 Para conseguir o ouro, Juliana Almeida executou sete provas, cada uma delas com 
prazo de execução determinado. As tarefas mediram seu conhecimento em técnicas 
de corte, coloração e modelagem, bem como avaliaram habilidades criativas na 
construção de penteados, considerando tendências internacionais nos estilos 
clássico e fashion. 
 
 A WordlSkills Americas testa os alunos considerando padrões internacionais de 
qualidade. Esse é o segundo ano consecutivo que uma estudante norte-rio-
grandense vence o torneio. Na segunda edição do evento, realizada em São Paulo, 
no ano de 2012, a também mossoroense Juliana Leslye obteve a medalha de ouro 
para o Brasil na mesma ocupação. 
 
   
 
 Perfil  
 
 A mossoroense Juliana Almeida tem 20 anos e afirma que, desde criança, se 
interessava pela área de beleza. Foi isso que a motivou a buscar a qualificação do 
Senac. Com desempenho acima da média, a estudante se destacou ao longo do 
curso e foi selecionada para participar de treinamentos com foco em competições. 
 
 Em agosto de 2012, ela ganhou a etapa Rio Grande do Norte da Olimpíada do 



 

Conhecimento, habilitando-se para disputar a seletiva nacional para a WSA. No mês 
de janeiro, ela ganhou a concorrência com outros brasileiros e obteve o direito de 
defender o País no torneio continental. O próximo desafio de Juliana Almeida será a 
disputa por uma vaga na WorldSkills Internacional, evento que será realizado em 
2015, reunindo os melhores estudantes da educação profissional do mundo. 
 
   
 
 Sobre a WorldSkills Americas (WSA) 
 
 A WSA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como 
principal objetivo propiciar a melhoria de qualidade da educação profissional, por 
meio do intercâmbio entre os países da América do Norte, América Central, Mar do 
Caribe e América do Sul, envolvendo governos, indústrias, comércio e instituições de 
educação profissionalizante. A cada dois anos, a entidade realiza uma competição 
voltada para a formação profissional em um de seus países membros. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR      DATA: 07.04.14  
 
Aluno do Senai/RN ganha ouro e o melhor desempenho em competição 
internacional - Portal No Ar 
 
 
O aluno potiguar Rafael Pereira, 20 anos, do Centro Ítalo Bologna do SENAI-RN, 
ganhou medalha de ouro e teve o melhor desempenho entre todos os 186 
competidores da WorldSkills Américas, competição interamericana de profissões 
técnicas, realizada em Bogotá entre 1º e cinco de abril. O resultado foi anunciado 
neste domingo (6). Disputando com dez concorrentes na ocupação soldagem, ele 
alcançou 576, quase a nota máxima que era de 600 pontos. 
 
Veterano em competições desse tipo, ele foi ouro na Olimpíada do Conhecimento, 
em 2012, o torneio brasileiro, e prata no mundial, WorldSkills International, 
realizada em Leipzig ano passado. Na Alemanha, ele disputou com jovens 
profissionais de outros 35 países. 
 
Técnico em mecânica, formado no Centro Ítalo Bologna do Senai de Mossoró, Rafael 
acredita que a participação e os bons resultados nas competições surtem efeito 
positivo no dia a dia das escolas e ajudam a mudar a educação profissional como um 
todo. “Hoje, quando se fala em solda, no Brasil, a gente pensa em Mossoró. Depois 
da minha medalha, por exemplo, agora temos uma unidade móvel que permite 
ensinar solda em vários municípios do estado”, disse o campeão.  
Foi do Centro Ítalo Bologna que saíram competidores dessa modalidade para os 
mundiais de Shizuoka (em 2007) e Londres (em 2011). No Japão, Max Pereira, irmão 
de Rafael, conquistou um diploma de excelência, e, em Londres, Lucas Filgueiras 
ficou com o bronze. 
 
Recordista de melhadas 
 
O Brasil chegou ao final da competição com o maior número de medalhas na terceira 
edição da WorldSkills Américas. Na cerimônia de encerramento deste domingo (6), 
foram anunciadas as 25 medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze para a 
delegação brasileira, que competiu em 31 modalidades profissionais. 
 
A equipe brasileira que participou da Worldskills Américas é formada por 34 
estudantes de cursos técnicos e de aprendizagem profissional, sendo 30 do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e quatro do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac). Nas provas, os estudantes precisam executar 
tarefas do dia a dia do trabalho nas profissões que escolheram, seguindo padrões 
internacionais de qualidade. Vencem aqueles que conseguem resolver o desafio 
dentro do menor prazo com o menor número de falhas. 
 



 

A competição, que reuniu 186 jovens, teve, no total, 36 modalidades profissionais, 
das quais cinco ocorreram de forma demonstrativa. O Brasil alcançou a maior 
pontuação entre todas as delegações (16.755 pontos), mais de 3 mil pontos à frente 
da Colômbia, a segunda colocada, com 13.029 pontos. Esse somatório leva em conta 
o desempenho de toda a delegação de cada país. 
 
Atualizado em 7 de abril às 09:14 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 07.04.14              
Aluno do SENAI ganha ouro e o melhor desempenho geral na WorldSkills Américas   
- Notícias - Educação - Nominuto.com 
 
O aluno potiguar Rafael Pereira, 20 anos, do SENAI-RN, ganhou medalha de 
 ouro e teve o melhor desempenho entre todos os 186 competidores da  
WorldSkills Américas, competição interamericana de profissões técnicas,  
realizada em Bogotá entre 1º e 5 de abril. O resultado foi anunciado ontem (06). 
Disputando com dez concorrentes na ocupação soldagem, 
 ele alcançou 576, quase a nota máxima que era de 600 pontos.  
 
Veterano 
 em competições desse tipo, ele foi ouro na Olimpíada do Conhecimento,  
em 2012, o torneio brasileiro, e prata no mundial, WorldSkills  
International, realizada em Leipzig ano passado. Na Alemanha, ele  
disputou com jovens profissionais de outros 35 países. 
 
Técnico em 
 mecânica, formado no Centro Ítalo Bologna, do SENAI de Mossoró, Rafael  
acredita que a participação e os bons resultados nas competições surtem  
efeito positivo no dia a dia das escolas e ajudam a mudar a educação  
profissional como um todo. “Hoje, quando se fala em solda, no Brasil, a  
gente pensa em Mossoró. Depois da minha medalha, por exemplo, agora  
temos uma unidade móvel que permite ensinar solda em vários municípios  
do estado”, disse o campeão.  
 
Foi do Centro Ítalo Bologna que  
saíram competidores dessa modalidade para os mundiais de Shizuoka (em  
2007) e Londres (em 2011). No Japão, Max Pereira, irmão de Rafael,  
conquistou um diploma de excelência, e, em Londres, Lucas Filgueiras  
ficou com o bronze. 
 
BRASIL FICA COM O MAIOR NÚMERO DE MEDALHAS 
 
O 
 Brasil chegou ao final da competição com o maior número de medalhas na  
terceira edição da WorldSkills Américas. Na cerimônia de encerramento  
deste domingo (06), foram anunciadas as 25 medalhas de ouro, quatro de  
prata e uma de bronze para a delegação brasileira, que competiu em 31  
modalidades profissionais. 
 
A equipe brasileira que participou da  
Worldskills Américas é formada por 34 estudantes de cursos técnicos e de 
 aprendizagem profissional, sendo 30 do Serviço Nacional de Aprendizagem 



 

 Industrial (SENAI) e quatro do Serviço Nacional de Aprendizagem  
Comercial (SENAC). Nas provas, os estudantes precisam executar tarefas  
do dia a dia do trabalho nas profissões que escolheram, seguindo padrões 
 internacionais de qualidade. Vencem aqueles que conseguem resolver o  
desafio dentro do menor prazo com o menor número de falhas. 
 
A  
competição, que reuniu 186 jovens, teve, no total, 36 modalidades  
profissionais, das quais cinco ocorreram de forma demonstrativa. O  
Brasil alcançou a maior pontuação entre todas as delegações (16.755  
pontos), mais de 3 mil pontos à frente da Colômbia, a segunda colocada,  
com 13.029 pontos. Esse somatório leva em conta o desempenho de toda a  
delegação de cada país. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR/BLOG FATOR RRH           DATA: 07.04.14              
 
Brasil é o campeão da WorldSkills das Américas  
 
O Brasil chegou ao final da competição com o maior número de medalhas na terceira 
edição da WorldSkills Américas. 
 
Na cerimônia de encerramento deste domingo, 06, foram anunciadas as 25 
medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze para a delegação brasileira, que 
competiu em 31 modalidades profissionais. 
 
A equipe brasileira que participou da Worldskills Américas é formada por 34 
estudantes de cursos técnicos e de aprendizagem profissional, sendo 30 do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e quatro do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC). 
 
Nas provas, os estudantes precisam executar tarefas do dia a dia do trabalho nas 
profissões que escolheram, seguindo padrões internacionais de qualidade. Vencem 
aqueles que conseguem resolver o desafio dentro do menor prazo com o menor 
número de falhas. 
 
A competição, que reuniu 186 jovens, teve, no total, 36 modalidades profissionais, 
das quais cinco ocorreram de forma demonstrativa. O Brasil alcançou a maior 
pontuação entre todas as delegações (16.755 pontos), mais de 3 mil pontos à frente 
da Colômbia, a segunda colocada, com 13.029 pontos. 
 
Esse somatório leva em conta o desempenho de toda a delegação de cada país. 
 
Fonte: Assessoria 
 
 
Classificação: Positiva 
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PONTO DE PAUTA - Brasil vence competição internacional de educação técnica 
 
 
COMPETIÇÃO 
 
 Brasil vence competição internacional de educação técnica  
 Postado as 19h42 | 06.04.2014 
 
BRASÍLIA - O Brasil conquistou neste domingo (6) a maior pontuação e o maior 
número de medalhas na World Skills Americas, competição de jovens técnicos 
profissionais do continente. A delegação brasileira, composta por 34 competidores, 
foi ouro em 25 modalidades, prata em quatro e ganhou uma medalha de bronze. O 
torneio reuniu, em Bogotá, quase 200 jovens de até 23 anos, vindos de 17 países 
americanos. 
 
Foi o melhor resultado do Brasil no torneio, que está em sua terceira edição. Os 
jovens profissionais brasileiros provenientes dos serviços nacionais de Aprendizagem 
da Indústria (Senai) e do Comércio (Senac) participaram de provas realizadas desde 
quarta-feira (2) e terminaram as tarefas ontem (5). A comissão julgadora divulgou o 
resultado na manhã de hoje, em cerimônia de premiação. 
 
Os vencedores estão classificados para a Word Skill Internacional que, no ano que 
vem, terá o Brasil como anfitrião. O melhor resultado geral no torneio americano foi 
alcançado por um brasileiro: Rafael Pereira, ouro na categoria Soldagem. Ele teve a 
maior nota global na competição, com 576 pontos de um total de 600. 
 
O ranking da competição leva em conta a pontuação geral obtida. A Colômbia, afitriã 
da competição, ficou em segundo lugar, com cinco ouros e 17 pratas. Em terceiro, os 
Estados Unidos, seguido pela República Dominicana, por Barbados e pela Costa Rica. 
 
A Agência Brasil conversou com dois brasileiros ganhadores de medalha de ouro. 
Juliana Almeida, 20 anos, vencedora na categoria Cabeleireiro estava confiante e 
bastante focada na prova – a primeira que ela disputou internacionalmente. 
Moradora de um assentamento rural em Mossoró, Rio Grande do Norte, ela estudou 
no Senac graças a uma bolsa de estudos destinada a famílias com renda de até dois 
salários mínimos. &quot;Eu treinei até 12 horas por dia, vim preparada. O ouro é 
nosso!&quot;, comemorou. 
 
O campeão na categoria Instalação Hidráulica é de Caxias do Sul, no Rio Grande do 
Sul: Pablo Facchin dos Santos, 20 anos, é veterano em competições internacionais. 
No ano passado, ele representou o Brasil na World Skills Internacional, na cidade de 
Leipzig, Alemanha. 



 

 
Ele era um dos favoritos para a prova e vencedor das Olimpíadas do Conhecimento 
no Brasil. “Competir assim é muito gratificante, aprendemos muito e conhecemos 
muitas pessoas. Para mim é um crescimento muito grande que vou levar para a vida 
toda”, disse à Agência Brasil. 
 
O líder da delegação brasileira na competição, Marcelo Mendonça, acompanhou a 
evolução de Facchin e afirmou: “Esse garoto vale ouro!”. Mendonça destacou que os 
jovens que voltam de competições como essa tornam-se fontes de inspiração e de 
motivação para a educação profissionalizante. 
 
FONTE Agencia Brasil 
 
 
 



 

VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIA           DATA: 07.04.14              
Aluno do Senai-RN ganha medalha de ouro em competição internacional 

 
O aluno potiguar Rafael Pereira, 20 anos, do SENAI-RN, ganhou medalha de ouro e 
teve o melhor desempenho entre todos os 186 competidores da WorldSkills 
Américas, competição interamericana de profissões técnicas, realizada em Bogotá 
entre 1º e 5 de abril. O resultado foi anunciado neste domingo, 06. Disputando com 
dez concorrentes na ocupação soldagem, ele alcançou 576, quase a nota máxima 
que era de 600 pontos. 
 
Veterano em competições desse tipo, ele foi ouro na Olimpíada do Conhecimento, 
em 2012, o torneio brasileiro, e prata no mundial, WorldSkills International, 
realizada em Leipzig ano passado. Na Alemanha, ele disputou com jovens 
profissionais de outros 35 países. 
 
Técnico em mecânica, formado no Centro Ítalo Bologna, do SENAI de Mossoró, 
Rafael acredita que a participação e os bons resultados nas competições surtem 
efeito positivo no dia a dia das escolas e ajudam a mudar a educação profissional 
como um todo. “Hoje, quando se fala em solda, no Brasil, a gente pensa em 
Mossoró. Depois da minha medalha, por exemplo, agora temos uma unidade móvel 
que permite ensinar solda em vários municípios do estado”, disse o campeão. 
 
Foi do Centro Ítalo Bologna que saíram competidores dessa modalidade para os 
mundiais de Shizuoka (em 2007) e Londres (em 2011). No Japão, Max Pereira, irmão 
de Rafael, conquistou um diploma de excelência, e, em Londres, Lucas Filgueiras 
ficou com o bronze. 
 
BRASIL FICA COM O MAIOR NÚMERO DE MEDALHAS 
 
O Brasil chegou ao final da competição com o maior número de medalhas na terceira 
edição da WorldSkills Américas. Na cerimônia de encerramento deste domingo, 06, 
foram anunciadas as 25 medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze para a 
delegação brasileira, que competiu em 31 modalidades profissionais. 



 

 
A equipe brasileira que participou da Worldskills Américas é formada por 34 
estudantes de cursos técnicos e de aprendizagem profissional, sendo 30 do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e quatro do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC). Nas provas, os estudantes precisam executar 
tarefas do dia a dia do trabalho nas profissões que escolheram, seguindo padrões 
internacionais de qualidade. Vencem aqueles que conseguem resolver o desafio 
dentro do menor prazo com o menor número de falhas. 
 
A competição, que reuniu 186 jovens, teve, no total, 36 modalidades profissionais, 
das quais cinco ocorreram de forma demonstrativa. O Brasil alcançou a maior 
pontuação entre todas as delegações (16.755 pontos), mais de 3 mil pontos à frente 
da Colômbia, a segunda colocada, com 13.029 pontos. Esse somatório leva em conta 
o desempenho de toda a delegação de cada país. 
 
  
 
(Fonte: Assessoria de Imprensa do Senai-RN) 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: DCI.COM           DATA: 06.04.14              
Brasil vence competição internacional de educação técnica 
 
 
06/04/2014 - 18h40 Comentarios nesta notícia: 0  
 Brasil vence competição internacional de educação técnica  
 BOGOTÁ - Os vencedores estão classificados para a Word Skill Internacional que, no 
ano que vem, terá o Brasil como anfitrião  
  
AgênciaBrasil 
 
BOGOTÁ - O Brasil conquistou neste domingo (6) a maior pontuação e o maior 
número de medalhas na World Skills Americas, competição de jovens técnicos 
profissionais do continente. A delegação brasileira, composta por 34 competidores, 
foi ouro em 25 modalidades, prata em quatro e ganhou uma medalha de bronze. O 
torneio reuniu, em Bogotá, quase 200 jovens de até 23 anos, vindos de 17 países 
americanos. 
 
Foi o melhor resultado do Brasil no torneio, que está em sua terceira edição. Os 
jovens profissionais brasileiros provenientes do Serviços Nacionais de Aprendizagem 
da Indústria (Senai) e do Comércio (Senac) participaram de provas realizadas desde 
quarta-feira (2) e terminaram as tarefas ontem (5). A comissão julgadora divulgou o 
resultado na manhã de hoje, em cerimônia de premiação. 
 
Os vencedores estão classificados para a Word Skill Internacional que, no ano que 
vem, terá o Brasil como anfitrião. O melhor resultado geral no torneio americano 
também foi de um brasileiro: Rafael Pereira, ouro na categoria Soldagem. Ele teve a 
maior nota global na competição, com 576 pontos de um total de 600. 
 
O ranking da competição leva em conta a pontuação geral obtida. A Colômbia, 
afitrião da competição, ficou em segundo lugar, com cinco ouros e 17 pratas. Em 
terceiro, os Estados Unidos, seguido pela República Dominicana, Barbados e Costa 
Rica. 
 
Juliana Almeida, 20 anos, vencedora na categoria Cabeleireiro estava confiante e 
bastante focada na prova - a primeira que ela disputou internacionalmente. 
Moradora de um assentamento rural em Mossoró, Rio Grande do Norte, ela estudou 
no Senac graças a uma bolsa de estudos destinada a famílias com renda de até dois 
salários mínimos. &quot;Eu treinei até 12 horas por dia, vim preparada. O ouro é 
nosso!&quot;, comemorou. 
 
O campeão na categoria Instalação Hidráulica é de Caxias do Sul, no Rio Grande do 
Sul: Pablo Facchin dos Santos, 20 anos, é veterano em competições internacionais. 
No ano passado, ele representou o Brasil na World Skills Internacional, na cidade de 



 

Leipzig, Alemanha. 
 
Ele era um dos favoritos para a prova e vencedor das Olimpíadas do Conhecimento 
no Brasil. &quot;Competir assim é muito gratificante, aprendemos muito e 
conhecemos muitas pessoas. Para mim é um crescimento muito grande que vou 
levar para a vida toda&quot;, disse à Agência Brasil. 
 
O líder da delegação brasileira na competição, Marcelo Mendonça, acompanhou a 
evolução de Facchin e afirmou: &quot;Esse garoto vale ouro!&quot;. Mendonça 
destacou que os jovens que voltam de competições com essa, tornam-se fontes de 
inspiração e de motivação para a educação profissionalizante. 
 
&quot;Não só isso, quem participa e conquista medalhas aqui, passa a ser disputado 
no mercado de trabalho&quot;, acrescentou. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: BLOG DO VT        DATA: 07.04.14  
 
Cursos profissionalizantes em Assú 
 
Criado em Segunda, 07 Abril 2014 16:02  
 
Aula Inaugural marca início de mais dois  cursos profissionalizantes em Assú 

 
Aconteceu, na última sexta-feira (04), no Cine Teatro Pedro Amorim, a aula inaugural 
deos novos cursos do Pronatec, por meio da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), em 
parceria com a Prefeitura Municipal do Assú (PMA), através da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social e Habitação (SMDSH). Nesta etapa estão sendo 
oferecidos 2 novos cursos profissionalizantes nas áreas de Produtor de Doce de Leite 
e Motorista de Transporte Escolar. São oferecidas, aos interessados, 30 vagas por 
curso. 



 

 
A secretária Maira Leiliane destacou o empenho da administração municipal em 
buscar parcerias para preparar a população assuense para o mercado de trabalho, 
salientado que cerca de 26 cursos já foram pactuados: &quot;estamos trabalhando 
dentro do projeto administrativo de capacitar o maior número de pessoas possível. 
O trabalho que foi feito nos permite hoje, ingressar no ACESSUAS, que trará mais 
benefícios a quem esta se qualificando.&quot; Disse a secretária. 
 
O ACESSUAS é um programa de promoção para a população, e tem como principal 
objetivo promover melhorias à integração dos usuários da assistência social para 
inclusão produtiva por meio de ações articuladas, mobilização, sensibilização, 
orientação, monitoramento e encaminhamento das famílias que fazem parte dele, 
ao mundo do trabalho. 
 
O município do Assú foi contemplado com o programa devido à qualificação 
profissional realizada em parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC), que capacitou aproximadamente 2700 pessoas no 
biênio 2012/2013, em 2014 já foram inscritas 380 pessoas. Esses resultados positivos 
servem como pré-requisito para contemplação do ACESSUAS. 
 
Durante a aula inaugural, o prefeito Ivan Júnior falou como é importante firmar 
parcerias através do Pronatec, com instituições como o SENAC, SENAI, IFRN e UFRN, 
destacando as vantagens dos cursos oferecidos e da mão de obra qualificada. 
&quot;O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e aqueles que 
possuem mais qualificação ocuparão as melhores vagas&quot;, afirmou o prefeito. 
&quot;Assú está recebendo diversos empreendimentos e a administração municipal 
acredita que todos devem ter direito à oportunidade de crescimento na vida e esses 
cursos são um dos caminhos para isso&quot;, finalizou Ivan Júnior. 
 
Participaram do evento: Rosenilda Maria e Francisca Veras, respectivamente 
supervisora e orientadora do Pronatec/EAJ; Presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista do Assú, Francisco de Assis Barbosa; Joselito Coringa dos Santos, gerente 
da unidade regional do Senac/Assú; vereadores; alunos; secretários municipais, 
dentre outros. 
 
SEACOM - PMA 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL G1        DATA: 07.04.14  
G1 - Senac abre 552 vagas para bolsas de estudo em 6 cidades do RN - notícias em 
Rio Grande do Norte 
 
 
Senac abre 552 vagas para bolsas de estudo em 6 cidades do RN  
 Inscrições serão abertas nesta terça (8) para 24 cursos.Vagas são para Natal, 
Mossoró, Parnamirim, Assu, Caicó e Macaíba.  
 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abre nesta terça-feira (8) 
inscrições para 552 bolsas de estudos em seis cidades do Rio Grande do Norte. Ao 
todo serão disponibilizadas 24 opções de cursos nas unidades do Senac em Natal, 
Mossoró, Parnamirim, Assu, Caicó e Macaíba. Veja aqui as opções de cursos e 
número de vagas. 
 
Os candidatos devem possuir renda familiar mensal per capita de até dois salários 
mínimos federais e atender às exigências do curso selecionado, que variam de 
acordo com a modalidade escolhida. 
 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do PSG. Logo após a realização da inscrição, os candidatos com as melhores 
classificações serão convocados, por meio da publicação de listas no site, para 
apresentação dos documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo 
qual optou. 
 
Serão realizadas convocações ao longo o período de inscrição até o preenchimento 
de todas as vagas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE O MOSSOROENSE       DATA: 07.04.14  
 
Senac anuncia 550 bolsas de estudos em cinco cidades do RN 
 
 Detalhes 
  
 Publicado em 07 de Abril de 2014  
  
 : por Regy Carte  
 
Educação: bolsa de estudos disponíveis no SenacO Senac anunciou abertura de 
inscrições, amanhã (8), para 552 bolsas de estudos em Natal, Mossoró, Caicó, Assú e 
Macaíba. São mais de 20 tipos de cursos, que começarão em maio. Pessoas com 
renda familiar de até dois salários mínimos podem se candidatar pelo site 
www.rn.senac.br/psg até 14 de abril. 
 
Formações como cabeleireiro, web designer, costureiro e gerência de loja são 
algumas das opções disponíveis. Os pré-requisitos para cada qualificação e o quadro 
de vagas completo podem ser consultados na página do Senac (www.rn.senac.br). 
 
Apenas neste ano, até março, a instituição ofertou aproximadamente 3 mil vagas 
para a população de baixa renda nessa modalidade, o Programa Senac de 
Gratuidade. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas serão disponibilizadas, o que 
representa um investimento superior a R$ 13 milhões. 
 
Convocações 
 
Logo após a inscrição, os candidatos com as melhores classificações serão 
convocados, através de publicação de listas no site da instituição, para apresentação 
dos documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. 
Serão realizadas convocações ao longo o período de inscrição, até o preenchimento 
de todas as vagas. 
 
Os processos seletivos para cursos inseridos no PSG são lançados mensalmente. Os 
candidatos que não forem contemplados na atual seleção, poderão se inscrever 
novamente nas próximas etapas. Mais informações no telefone (84) 4005-1000 e no 
site www.rn.senac.br. 
 
  
 
Cursos disponíveis: 
 
Agente de viagem 
 



 

Administrador der 
 
Almoxarife 
 
Atendente de lanchonete 
 
Auxiliar administrativo 
 
Auxiliar de pessoal 
 
Balconista de farmácia 
 
Cabeleireiro 
 
Configuração de redes ponto a ponto 
 
Costureiro 
 
Depilador 
 
Gerência de loja 
 
Informações turísticas 
 
Qualificação profissional técnica em assistente administrativo 
 
Gestão de compras e estoques 
 
Montador e reparador de computador 
 
Negociação em vendas 
 
Operador de computador 
 
Operador de telemarketing 
 
Organizador de eventos 
 
Unhas decoradas 
 
Vendedor 
 
Web designer 
 



 

Qualidade em serviços turísticos. 
 
  
 
Fonte: Senac 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: ALUIZIO LACERDA       DATA: 07.04.14  
Aluizio Lacerda 
 
 
Aula Inaugural marca  início de mais dois cursos profissionalizantes em Assú 
 
Aconteceu, na última sexta-feira (04), no Cine Teatro Pedro Amorim, a aula inaugural 
de novos cursos do Pronatec, por meio da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), em 
parceria com a Prefeitura Municipal do Assú (PMA), através da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social e Habitação (SMDSH). Nesta etapa estão sendo 
oferecidos 2 novos cursos profissionalizantes nas áreas de Produtor de Doce de Leite 
e Motorista de Transporte Escolar. São oferecidas, aos interessados, 30 vagas por 
curso. 
 
A secretária Maira Leiliane destacou o empenho da administração municipal em 
buscar parcerias para preparar a população assuense para o mercado de trabalho, 
salientado que cerca de 26 cursos já foram pactuados: “estamos trabalhando dentro 
do projeto administrativo de capacitar o maior número de pessoas possível. O 
trabalho que foi feito nos permite hoje, ingressar no ACESSUAS, que trará mais 
benefícios a quem esta se qualificando.” Disse a secretária.  
 
O ACESSUAS é um programa de promoção para a população, e tem como principal 
objetivo promover melhorias à integração dos usuários da assistência social para 
inclusão produtiva por meio de ações articuladas, mobilização, sensibilização, 
orientação, monitoramento e encaminhamento das famílias que fazem parte dele, 
ao mundo do trabalho. 
 
O município do Assú foi contemplado com o programa devido à qualificação 
profissional realizada em parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC), que  capacitou aproximadamente 2700 pessoas no 
biênio 2012/2013, em 2014 já foram inscritas 380 pessoas. Esses resultados positivos 
servem como pré-requisito para contemplação do ACESSUAS. 
 
Durante a aula inaugural, o prefeito Ivan Júnior falou como é importante firmar 
parcerias através do Pronatec, com instituições como o SENAC, SENAI, IFRN e UFRN, 
destacando as vantagens dos cursos oferecidos e da mão de obra qualificada. “O 
mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e aqueles que possuem mais 
qualificação ocuparão as melhores vagas”, afirmou o prefeito. “Assú está recebendo 
diversos empreendimentos e a administração municipal acredita que todos devem 
ter direito à oportunidade de crescimento na vida e esses cursos são um dos 
caminhos para isso”, finalizou Ivan Júnior. 
 
Participaram do evento: Rosenilda Maria e Francisca Veras, respectivamente 
supervisora e orientadora do Pronatec/EAJ; Presidente do Sindicato do Comércio 



 

Varejista do Assú, Francisco de Assis Barbosa; Joselito Coringa dos Santos, gerente 
da unidade regional do Senac/Assú; vereadores; alunos; secretários municipais, 
dentre outros. 
 
SEACOM - PMA 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM       DATA: 07.04.14 
 
Senac divulga mais de 550 bolsas de estudos - Notícias - Economia - Nominuto.com 
 
O Senac anunciou que abrirá inscrições, amanhã (8), para 552 bolsas de estudos para 
Natal, Mossoró, Caicó, Assú e Macaíba. São mais de 20 tipos de cursos com início no 
mês de maio. Pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos podem se 
candidatar pelo site www.rn.senac.br/psg até 14 de abril. 
 
Formações como Cabeleireiro, Web Designer, Costureiro e Gerência de Loja são 
algumas das opções disponíveis. Os pré-requisitos para cada qualificação e o quadro 
de vagas completo podem ser consultados na página do Senac (www.rn.senac.br). 
 
Apenas neste ano, até março, a instituição ofertou aproximadamente 3 mil vagas 
para a população de baixa renda nessa modalidade, o Programa Senac de 
Gratuidade. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas serão disponibilizadas, o que 
representa um investimento superior a R$ 13 milhões. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: ALUIZIO LACERDA      DATA: 07.04.14  
Aluizio Lacerda 
 
 

 
Keffas Emmanuel  
 
Alto do Rodrigues - Atendendo uma solicitação do prefeito Abelardo Rodrigues, a 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte (ALRN), atualmente 
presidida pelo deputado Ricardo Motta (à esq, na foto), realizará na próxima quarta 
(9) e quinta-feira (10) de abril, o Projeto Assembleia Cidadã, um compromisso que o 
Poder Legislativo Estadual tem com a promoção da cidadania com os 
norteriograndense e que contempla atendimentos gratuitos para a população de 
municípios potiguares. 
 
A programação se desenvolverá a partir das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 
com atendimentos na área social, saúde e educação. 
 
Confira: 
 
1. AÇÃO SOCIAL 
 
Oficina de biscuit; 
 
1ª via da cédula de identidade a partir dos 8 anos de idade 
 
(levar: duas fotos 3x4, original do registro de nascimento e comprovante de 
residência); 



 

 
Carteira de trabalho a partir dos 14 anos (levar: duas fotos 3x4, original do registro 
de nascimento ou carteira de identidade e comprovante de residência); 
 
CPF; 
 
Corte de cabelo (parceria com SENAC; 
 
2. SAÚDE 
 
Saúde bucal - orientação, higiene bucal e aplicação de flúor; 
 
Saúde infantil (atendimento médico pediátrico - zero a doze anos); 
 
Dermatologia; 
 
Mastologia; 
 
Clínica Geral (foco em Diabetes e Hipertensão); 
 
Nutricionista. 
 
3. EDUCAÇÃO 
 
Recreação (espaço dos brinquedos cantados e danças, espaço das artes, espaço dos 
jogos populares e espaço das brincadeiras diversas); 
 
Brinque armados; 
 
Oficina de brinquedos populare (estudantes e professores); 
 
Orientação pedagógica sobre cuidados com domésticos; 
 
Proerd; 
 
Apresentações culturais. 
 
Fonte: Panorama do Alto 
 
 
Classificação: Positiva 
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Programa Registrando | AULA INAUGURAL MARCA INÃ•CIO DE MAIS DOIS CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES EM ASSÃš 

 

 

abril 7th, 2014 in Política | Sem Comentários » 

 

Aconteceu, na última sexta-feira (04), no Cine Teatro Pedro Amorim, a aula inaugural deos novos cursos do Pronatec, por 

meio da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), em parceria com a Prefeitura Municipal do Assú (PMA), através da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SMDSH). Nesta etapa estão sendo oferecidos 2 novos cursos 

profissionalizantes nas áreas de Produtor de Doce de Leite e Motorista de Transporte Escolar. São oferecidas, aos 

interessados, 30 vagas por curso. 

A secretária Maira Leiliane destacou o empenho da administração municipal em buscar parcerias para preparar a população 

assuense para o mercado de trabalho, salientado que cerca de 26 cursos já foram pactuados: “estamos trabalhando dentro 

do projeto administrativo de capacitar o maior número de pessoas possível. O trabalho que foi feito nos permite hoje, 

ingressar no ACESSUAS, que trará mais benefícios a quem esta se qualificando.” Disse a secretária. 

http://programaregistrando.com.br/category/politica/
http://programaregistrando.com.br/aula-inaugural-marca-inicio-de-mais-dois-cursos-profissionalizantes-em-assu/#respond


 

O ACESSUAS é um programa de promoção para a população, e tem como principal objetivo promover melhorias à integração 

dos usuários da assistência social para inclusão produtiva por meio de ações articuladas, mobilização, sensibilização, 

orientação, monitoramento e encaminhamento das famílias que fazem parte dele, ao mundo do trabalho. 

O município do Assú foi contemplado com o programa devido à qualificação profissional realizada em parceria com o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), que  capacitou aproximadamente 2700 pessoas no 

biênio 2012/2013, em 2014 já foram inscritas 380 pessoas. Esses resultados positivos servem como pré-requisito para 

contemplação do ACESSUAS. 

Durante a aula inaugural, o prefeito Ivan Júnior falou como é importante firmar parcerias através do Pronatec, com 

instituições como o SENAC, SENAI, IFRN e UFRN, destacando as vantagens dos cursos oferecidos e da mão de obra 

qualificada. “O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e aqueles que possuem mais qualificação ocuparão as 

melhores vagas”, afirmou o prefeito. “Assú está recebendo diversos empreendimentos e a administração municipal acredita 

que todos devem ter direito à oportunidade de crescimento na vida e esses cursos são um dos caminhos para isso”, finalizou 

Ivan Júnior. 

Participaram do evento: Rosenilda Maria e Francisca Veras, respectivamente supervisora e orientadora do Pronatec/EAJ; 

Presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Assú, Francisco de Assis Barbosa; Joselito Coringa dos Santos, gerente da 

unidade regional do Senac/Assú; vereadores; alunos; secretários municipais, dentre outros. 

 
 
Classificação: Positiva 
 



 

  
VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM           DATA: 07.04.14              
 
Palco Giratório promove espetáculos gratuitos - Notícias - Cultura - Nominuto.com 

 
 
Ana Campos  
 
 &quot;Cravo do Canavial&quot; (RN) e &quot;O Mistério da Bomba H&quot; (MG) 
estão entre os espetáculos apresentados gratuitamente em Natal e São P. do 
Potengi.  
 
O 17º Palco Giratório, promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, 
apresenta dois espetáculos esta semana no Rio Grande do Norte. Nesta segunda-
feira (7), tem Cravo do Canavial (RN) às 19h, na área verde do Sesc Centro, após o 
lançamento estadual do projeto para imprensa e convidados.  
 
Tem também apresentação do infantil O Mistério da Bomba H (MG), nesta terça-
feira (8), às 19h, no Teatro Alberto Maranhão (Natal), e dia 10 de abril, no mesmo 
horário, na Praça da Matriz (São Paulo do Potengi). A entrada é gratuita, sendo 
opcional a doação de 1 kg de alimento não perecível.  
 
O “Cravo do Canavial”, do grupo potiguar Pele de Fulô, aborda o universo popular 
dos Brincantes de Nazaré da Mata (PE). O Maracatu Rural é o cravo desse canavial, 
remetendo aos cravos que os caboclos de Lança usam na boca durante as 
apresentações. Em “O Mistério da Bomba H”, os mineiros do grupo Oriundo de 
Teatro encenam uma fábula leve, divertido e inteligente, em meio à visita de um 
famoso ator de televisão e a uma ameaça terrorista, na qual seria utilizada a terrível 
&quot;bomba H&quot;.     Serviço: Cravo do Canavial (RN): Quando? 07/04, às 19h 



 

Onde? Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal/RN) Como assistir? Levar 
1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência e trocar pelo ingresso. Não 
há limite de ingresso por pessoa: cada alimento vale um ingresso. 
 
O Ministério da Bomba H (MG) Natal: 08/04, às 19h, no Teatro Alberto Maranhão 
São Paulo do Potengi: 10/04, às 19h, na Praça da Matriz Como assistir? Levar 1 kg de 
alimento não perecível com 1h de antecedência 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: EDILSON SILVA           DATA: 07.04.14              
“Cravo do Canavial” (RN) e “O Mistério da Bomba H” (MG) serão apresentados 
gratuitamente em Natal e São P. do Potengi - Blog Edilson Silva 

 
 
 Por Edilson Silva em Cultura, RN  
 
 “Cravo do Canavial” (RN) e “O Mistério da Bomba H” (MG) serão apresentados 
gratuitamente em Natal e São P. do Potengi  
 
O 17º Palco Giratório, promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, 
apresenta dois espetáculos esta semana no Rio Grande do Norte. Nesta segunda-
feira (07), tem Cravo do Canavial (RN) às 19h, na área verde do Sesc Centro, após o 
lançamento estadual do projeto para imprensa e convidados. Tem também 
apresentação do infantil O Mistério da Bomba H (MG), nesta terça-feira (08), às 19h, 
no Teatro Alberto Maranhão (Natal), e dia 10/04, no mesmo horário, na Praça da 
Matriz (São Paulo do Potengi). A entrada é gratuita, sendo opcional a doação de 1 kg 
de alimento não perecível. 
 
Cravo do Canavial, do grupo potiguar Pele de Fulô, aborda o universo popular dos 
Brincantes de Nazaré da Mata (PE). O Maracatu Rural é o cravo desse canavial, 
remetendo aos cravos que os caboclos de Lança usam na boca durante as 
apresentações. Em O Mistério da Bomba H, os mineiros do grupo Oriundo de Teatro 
encenam uma fábula leve, divertido e inteligente, em meio à visita de um famoso 
ator de televisão e a uma ameaça terrorista, na qual seria utilizada a terrível “bomba 
H”. 
 
17º Palco no RN 
 
De abril a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório – maior projeto de difusão das 
artes cênicas do país – 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 platéia, intermediado por um profissional local da área. Também acontecem 
bate-papos entre atores e platéia após todos os espetáculos. 
 
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. 
 
 



 

VEÍCULO: SITE NA HORA H           DATA: 07.04.14              
Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 

 
 
PALCO GIRATÓRIO 2014 SERÁ LANÇADO HOJE (7)  
 
postado por às 09:30:41 
 
Faça um comentário 
 
Nesta segunda-feira (7/), às 17h30, o Sesc RN reunirá a imprensa potiguar e 
convidados no Sesc Sede, em Natal, para o lançamento da edição 2014 do Palco 
Giratório. O projeto é uma das mais bem-sucedidas iniciativas culturais do país, com 
apresentações de espetáculos de teatro, dança e circo pelos palcos das capitais e 
cidades do interior. No Rio Grande do Norte, serão 27 apresentações em nove 
cidades do estado de abril a outubro.  
 
O 17º Palco Giratório, projeto de difusão das artes cênicas trazido pelo Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc, este ano, circulará por nove cidades potiguares 
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”.  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE/BLOG BALADAS E AGITOS          DATA: 07.04.14              
 
Convidados conhecerão hoje os detalhes do 17º Palco Giratório «  Agitos e Baladas 
 
7 de abril de 2014 por ulyssesfreire 
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora regional do Sesc, 
Jeane Amaral, reúnem hoje convidados no lançamento estadual do Palco Giratório, 
maior projeto de difusão das artes cênicas do país. 
 
No lançamento, os convidados conhecerão os detalhes da 17ª edição do evento e 
assistirá a um dos espetáculos deste ano, o teatro de rua “Cravo do Canavial”. 
 
O evento será hoje, às 17h30, na área verde do Sesc Centro. 
 
Siga o Ulysses Freire no Instagram e o Agitos e Baladas  no twitter! 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE          DATA: 07.04.14              
Palco Giratório apresenta mais dois espetáculos gratuitos esta semana | O Jornal 
de Hoje 
 

 
 
A entrada é gratuita, sendo opcional a doação de 1 kg de alimento não perecível. 
Foto: Divulgação 
O 17º Palco Giratório, promovido pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, 
apresenta dois espetáculos esta semana no Rio Grande do Norte. Nesta segunda-
feira (07), tem Cravo do Canavial (RN) às 19h, na área verde do Sesc Centro, após o 
lançamento estadual do projeto para imprensa e convidados. Tem também 
apresentação do infantil O Mistério da Bomba H (MG), nesta terça-feira (08), às 19h, 
no Teatro Alberto Maranhão (Natal), e dia 10/04, no mesmo horário, na Praça da 
Matriz (São Paulo do Potengi). A entrada é gratuita, sendo opcional a doação de 1 kg 
de alimento não perecível. 
 
Cravo do Canavial, do grupo potiguar Pele de Fulô, aborda o universo popular dos 
Brincantes de Nazaré da Mata (PE). o Maracatu Rural é o cravo desse canavial, 
remetendo aos cravos que os caboclos de Lança usam na boca durante as 
apresentações. Em O Mistério da Bomba H, os mineiros do grupo Oriundo de Teatro 
encenam uma fábula leve, divertido e inteligente, em meio à visita de um famoso 
ator de televisão e a uma ameaça terrorista, na qual seria utilizada a terrível “bomba 
H”. 
 
17º Palco no RN 



 

 
De abril a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório – maior projeto de difusão das 
artes cênicas do país – 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. Também acontecem 
bate-papos entre atores e plateia após todos os espetáculos. 
 
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? Palco Giratório 2014 apresenta dois espetáculos esta seman 
 
CRAVO DO CANAVIAL (RN): Quando? 07/04, às 19h Onde? Sesc Centro (Rua Cel. 
Bezerra, 33, Cidade Alta, Natal/RN) Como assistir? Levar 1 kg de alimento não 
perecível com 1h de antecedência e trocar pelo ingresso. Não há limite de ingresso 
por pessoa: cada alimento vale um ingresso. 
 
O MISTÉRIO DA BOMBA H (MG) Natal: 08/04, às 19h, no Teatro Alberto Maranhão 
São Paulo do Potengi: 10/04, às 19h, na Praça da Matriz Como assistir? Levar 1 kg de 
alimento não perecível com 1h de antecedência e trocar pelo ingresso. Não há limite 
de ingresso por pessoa: cada alimento vale um ingresso.  
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: ROBSON CARVALHO         DATA: 07.04.14 
 
Robson Carvalho 
 
07/04/2014 - Robson Carvalho - Matéria Grupo de teatro local se apresenta na 
abertura oficial do Palco Giratório 2014  
 
 Até outubro, o Rio Grande do Norte respira teatro. É o  projeto Palco Giratório do 
Sesc, que já começou a circular. O lançamento oficial da 17ª edição do projeto de 
maior circulação cênica do país, acontece na segunda-feira, 07 de abril, às 17h30, na 
Àrea Verde do Sesc Centro. O acesso é restrito a convidados. 
 
 Um dos destaques da solenidade de abertura será o bate-papo com convidados. E, 
como a temática central é o teatro, nada melhor do que abrir as cortinas para o 
grupo local Pele de Fulô, apresentar Cravo Canavial, peça sobre as histórias que se 
passam por trás das paredes da casa de engenho. Inclusive, o espetáculo foi 
contemplado com o prêmio de montagem Myriam Muniz 2011, da Funarte. A 
apresentação acontece às 19h e será aberta ao público. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SUÉBTER NERI         DATA: 07.04.14 

Projeto Palco Gratório do Sesc terá apresentações em nove cidades do RN 
 
 
De abril a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório – maior projeto de difusão das 
artes cênicas do país – 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. Também acontecem 
bate-papos entre atores e plateia após todos os espetáculos. 
 
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. 
 
 
 

http://www.sneri.blog.br/?p=47097


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 07.04.14 
 
Grupo de teatro se apresenta hoje na abertura oficial do Palco Giratório 2014 - 
Portal No Ar 
 
Até outubro, o Rio Grande do Norte respira teatro. É o  projeto Palco Giratório do 
Sesc, que já começou a circular. O lançamento oficial da 17ª edição do projeto de 
maior circulação cênica do país, acontece na segunda-feira, às 17h30, na Àrea Verde 
do Sesc Centro. O acesso é restrito a convidados. 
 
Um dos destaques da solenidade de abertura será o bate-papo com convidados. E, 
como a temática central é o teatro, nada melhor do que abrir as cortinas para o 
grupo local Pele de Fulô, apresentar Cravo Canavial, peça sobre as histórias que se 
passam por trás das paredes da casa de engenho. Inclusive, o espetáculo foi 
contemplado com o prêmio de montagem Myriam Muniz 2011, da Funarte. A 
apresentação acontece às 19h e será aberta ao público. 
 
Palco Giratório 
 
Pela primeira vez, o circo estará no lançamento do projeto, que nesta edição traz 
também dança, teatro de objetos e intervenção urbana, entre outras atrações. Ao 
todo serão  768 apresentações, com homenagem à bailarina Angel Vianna 
 
17º Palco no RN 
 
De abril a outubro, 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. 
 
Serviço: 
 
O quê? Lançamento oficial Palco Giratório 2014 Quando? 07/04 (segunda-feira), 
17h30 (restrito a convidados) 
Onde? Área Verde do Sesc Centro. Rua: Cel. Bezerra, 33. Centro. Natal/RN. 
 
Atração aberta ao público (19h): Peça Cravo Canavial – Grupo Pele de Fulô 
 
Mais informações: www.sescrn.com.br 
 
Atualizado em 7 de abril às 09:40 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM          DATA: 08.04.14             EDITORIA: TOTAL 

  
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE          DATA: 08.04.14             EDITORIA: CIDADES 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: POTIGUAR NOTICIAS          DATA: 07.04.14 
 Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de maio  
 Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) oferece 151 vagas em 04 
cidades  
 
 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 PCG Quando? Até dia 
11/04, das 8h às 17h Onde?  
 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 GRATUITAS 
 Mais: www.sescrn.com.br 
 
Autor: | Fonte: Assessoria de Comunicação SESC/RN 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE           DATA: 08.04.14             EDITORIA: REGIONAL 
 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 08.04.14             EDITORIA: MARCOS SÁ DE 
PAULA 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 08.04.14             EDITORIA: POLÍTICA 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 07.04.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 07.04.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 07.04.14             EDITORIA: POLÍTICA 

 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 07.04.14             EDITORIA: POLÍTICA 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 07.04.14             EDITORIA: MARC OS 
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