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GENTE QUE FAZ & ACONTECE! 

 

 

Ter, 15 de Abril de 2014 08:33  

 

 
Presidente Marcelo Queiroz Acontece em homenagem do Sindivarejo entregue pelo 
Empresário Jair Queiroz, em Mossoró. 
 
 GENTE, FATOS &amp; EVENTOS  
 
  
 @ Marcelo Fernandes Queiroz, recebe homenagem de Honra ao Mérito, concedida 
pelo Sindicato Varejista de Mossoró. A placa foi entregue à Queiroz pelo ex-
presidente e atual vice-presidente do Sindivarejo, Jair Queiroz  
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Indústria quer representação contra o aumento 

 

A tarifa para a indústria e comércios de médio e grande porte também sofreu 
reajuste. O valor foi de 15,78%, que é mais do que o dobro do aumento de 2013, de 



 

7,33%. Representado por 2.400 unidades consumidoras de alta tensão, o setor 
reclama do reajuste. 
O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), Amaro 
Sales, afirma que levará a questão a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), 
para que uma representação seja feita contra os valores. “Energia elétrica é um 
insumo que representa na indústria tanto quanto matéria prima e mão de obra”, 
avalia. 

Mesmo o ajuste da baixa tensão, que atinge parte do comércio, é um percentual 
acima do que as empresas do setor conseguiriam repassar aos seus preços, 

conforme explica o presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio Grande 
do Norte (Fecomércio-RN), Marcelo Queiroz. 
“Isto sem falar nos quase 16% da outra classe de consumo, na qual se enquadram, 
por exemplo, alguns hotéis”, explicou. Nesse segmento, diz Queiroz, o impacto do 
insumo é maior, chegando a representar de 15% a 20% dos custos. “Sem dúvida é 

uma má notícia para todo empresariado do comércio e dos serviços do nosso 
estado”, completou. 
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Fecomércio e sindicatos debatem tributação para sustentabilidade empresarial - 
Portal No Ar 
 
 
Visando um intercâmbio de ideias dos temas ligados ao desenvolvimento do 
comércio, empresários, dirigentes executivos e assessorias jurídicas dos sindicatos 
de todo o país se reuniram na 30ª edição do Congresso Nacional de Sindicatos 
Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Conasipa).  O Rio Grande do 
Norte foi representado pelo presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz e 
mais dez presidentes de sindicatos filiados. 
 

“Tenho certeza de que toda a nossa 
comitiva voltou satisfeita com os debates e temas abordados”, declarou Marcelo 
Queiroz (Foto: Alberto Leandro) 
Esta edição teve o tema central a Inconfidência do Comércio, se referindo ao 
movimento da Inconfidência Mineira, tratou a substituição tributária, abordando o 
planejamento e o controle na tributação como fatores decisivos para a 
sustentabilidade empresarial. 
 
O presidente da Fecomércio ressaltou a importância de encontros como esse para 
debater e acompanhar debates sobre temas econômicos e a atuação sindical no 
Brasil. 
 
“Momentos como este são extremamente importantes para os empresários e 
presidentes dos sindicatos, porque se transformam em oportunidades de 
acompanhar debates sobre grandes temas da nossa economia, bem como discutir a 
atuação sindical no país, seus maiores problemas e ações e projetos que estão 
contribuindo com o seu desenvolvimento. São questões com reflexos diretos no dia 
a dia das empresas e dos sindicatos. Tenho certeza de que toda a nossa comitiva 
voltou satisfeita com os debates e temas abordados”, garantiu Marcelo Queiroz. 
 
O destaque do congresso foi a nota de repúdio proposta pelo presidente do 
Sindilojas de Belo Horizonte, Nadim Donato Filho, aprovada por aclamação pelos 
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congressistas. A nota de repúdio foi motivada pelas declarações do secretário da 
Fazenda do Estado de São Paulo, Andrea Calabi, ao Jornal Valor Econômico, sobre a 
proposta de reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
aprovada no dia 9 de abril, pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. 
 
* Leia na íntegra a Nota de Repúdio: 
 
Nota de repúdio 
 
Nós, em nome dos milhões de varejistas espalhados por todo o Brasil, reunidos no 
30° Congresso Nacional dos Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo, em Belo Horizonte – MG, nos dias 9, 10 e 11 de abril de 2014, vimos por 
meio desta nota repudiar as declarações do senhor Andrea Calabi, secretário da 
Fazenda do Estado de São Paulo, publicadas no jornal Valor Econômico, em 09 de 
abril de 2014, de que as mudanças na lei que regula a Substituição Tributária são 
medidas demagógicas. 
 
Declaramos que não concordamos e não aceitamos os argumentos do sr. secretário, 
pois a Substituição Tributária foi um artifício gerado para anular os benefícios do 
Simples, conquistados a duras penas por milhões de micro e pequenos 
empreendedores. 
 
Repudiamos, também, a tentativa terrorista de colocar perdas incomensuráveis, que 
não correspondem à realidade, só para criar um clima de tentativa de reversão da 
votação dessas medidas no Congresso Nacional. 
 
E frisamos que a nossa luta será para coibir todas as distorções indiscriminadas 
geradas pela Substituição Tributária. 
 
Belo Horizonte, 10 de abril de 2014. 
 
30° Congresso Nacional dos Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo 
 
Atualizado em 15 de abril às 11:09 
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Varejo potiguar começa ano faturando mais que nos dois primeiros meses de 2013 
- Portal No Ar 
 
 
O início da recuperação do setor turístico potiguar – que em janeiro deste ano 
registrou um movimento bem superior ao mesmo mês do ano passado – o 
aquecimento esperado para um ano de Copa do Mundo e, ainda, o maior volume de 
investimentos públicos, injetando dinheiro novo na economia, fizeram com que o 
varejo potiguar tivesse em 2014 um primeiro bimestre bem melhor que em 2013. 
 
O IBGE divulgou nesta terça-feira, 15, os dados do volume de vendas relativos a 
fevereiro. No mês, o Comércio Varejista Ampliado do RN emplacou alta de 10,2%, o 
melhor segundo mês do ano desde 2011 (ver tabela). No somatório dos dois 
primeiros meses (em janeiro a alta registrada foi de 6,6%) o primeiro bimestre de 
2014 acumula alta de 16,8% nas vendas, um resultado acima dos 13,8% registrados 
no mesmo período de 2013. 
 
“Registrar uma alta acima de 10% é extremamente positivo. Nossa média de 
crescimento ficou bem maior que a média nacional (que foi de 6,5% no mês de 
fevereiro). Ainda é muito cedo para dizer que temos uma tendência consistente, mas 
estes números do primeiro bimestre são, sim, bem animadores”, afirma o presidente 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo Queiroz. 
 
O crescimento do chamado “Comércio Varejista” que desconsidera os setores de 
“Veículos e Peças” e o de “Materiais de Construção”, ficou bem próximo do índice 
geral (Varejista Ampliado), emplacando no RN, em fevereiro, alta de 10,1%. “Esta 
proximidade entre os dois índices (Varejista e Varejista Ampliado) mostra que não 
houve uma queda expressiva nestes dois segmentos (Veículos e Materiais de 
Construção), que têm bom valor agregado e são indicadores importantes da 
atividade econômica de um estado”, diz Queiroz. 
 
Entre os segmentos que registraram as maiores altas nas vendas em fevereiro de 
2014 estão, por exemplo, o de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, 
que  registrou expansão no volume de vendas de 17,2%. Este segmento representa 
cerca de 23% do faturamento do varejo potiguar. 
 
Incluem-se nesta  atividade, por exemplo, as lojas de departamentos. 
 
A atividade de Materiais de Construção, com crescimento de 16,6% em fevereiro 
deste ano em relação ao mesmo mês do ano anterior, exerceu o segundo maior 
impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%). 
 



 

A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 
registrou crescimento de 15,2%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 
maior contribuição. 
 
A quarta maior contribuição à taxa global do varejo em fevereiro coube à atividade 
de Móveis, com alta de 14,4%, seguida pelo segmento de Combustíveis e 
lubrificantes (13,5%). 
 
“Esperamos e precisamos agora trabalhar, muito, para consolidar este movimento 
de crescimento das nossas vendas. Com ele virão mais empregos e uma atividade 
econômica mais pujante, afinal o Comércio e os Serviços representam nada menos 
que 40,56% do nosso PIB e 46,5% dos empregos formais deste estado”, finaliza 
Marcelo Que 
 
Atualizado em 15 de abril às 18:47 
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Varejo potiguar começa o ano faturando mais que nos dois primeiros meses de 
2013 e tem alta de 10,2% em fevereiro | Blog do BG 
 
 
 
Clippada em: 16/04/2014 
 
O início da recuperação do setor turístico potiguar – que em janeiro deste ano 
registrou um movimento bem superior ao mesmo mês do ano passado – o 
aquecimento esperado para um ano de Copa do Mundo e, ainda, o maior volume de 
investimentos públicos, injetando dinheiro novo na economia, fizeram com que o 
varejo potiguar tivesse em 2014 um primeiro bimestre bem melhor que em 2013. 
 
O IBGE divulgou nesta terça-feira, 15, os dados do volume de vendas relativos a 
fevereiro. No mês, o Comércio Varejista Ampliado do RN emplacou alta de 10,2%, o 
melhor segundo mês do ano desde 2011 (ver tabela). No somatório dos dois 
primeiros meses (em janeiro a alta registrada foi de 6,6%) o primeiro bimestre de 
2014 acumula alta de 16,8% nas vendas, um resultado acima dos 13,8% registrados 
no mesmo período de 2013. 
 
“Registrar uma alta acima de 10% é extremamente positivo. Nossa média de 
crescimento ficou bem maior que a média nacional (que foi de 6,5% no mês de 
fevereiro). Ainda é muito cedo para dizer que temos uma tendência consistente, mas 
estes números do primeiro bimestre são, sim, bem animadores”, afirma o presidente 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo Queiroz. 
 
O crescimento do chamado “Comércio Varejista” que desconsidera os setores de 
“Veículos e Peças” e o de “Materiais de Construção”, ficou bem próximo do índice 
geral (Varejista Ampliado), emplacando no RN, em fevereiro, alta de 10,1%. “Esta 
proximidade entre os dois índices (Varejista e Varejista Ampliado) mostra que não 
houve uma queda expressiva nestes dois segmentos (Veículos e Materiais de 
Construção), que têm bom valor agregado e são indicadores importantes da 
atividade econômica de um estado”, diz Queiroz. 
 
Entre os segmentos que registraram as maiores altas nas vendas em fevereiro de 
2014 estão, por exemplo, o de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, 
que  registrou expansão no volume de vendas de 17,2%. Este segmento representa 
cerca de 23% do faturamento do varejo potiguar. 
 
Incluem-se nesta  atividade, por exemplo, as lojas de departamentos. 
 
A atividade de Materiais de Construção, com crescimento de 16,6% em fevereiro 



 

deste ano em relação ao mesmo mês do ano anterior, exerceu o segundo maior 
impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%). 
 
A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 
registrou crescimento de 15,2%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 
maior contribuição. 
 
A quarta maior contribuição à taxa global do varejo em fevereiro coube à atividade 
de Móveis, com alta de 14,4%, seguida pelo segmento de Combustíveis e 
lubrificantes (13,5%). 
 
 
Classificação: Positiva 
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Varejo potiguar teve alta de 10,2% em fevereiro «  Mercado.com 
 
 15 de abril de 2014 por vneto 
 
O início da recuperação do setor turístico potiguar, o aquecimento esperado para 
um ano de Copa do Mundo e, ainda, o maior volume de investimentos públicos, 
jogando dinheiro novo na economia, fizeram com que o varejo potiguar tivesse em 
2014 um primeiro bimestre bem melhor que em 2013. 
 
O IBGE divulgou nesta terça-feira (15) os dados do volume de vendas relativos a 
fevereiro. No mês, o Comércio Varejista Ampliado do RN emplacou alta de 10,2%, o 
melhor segundo mês do ano desde 2011. No somatório dos dois primeiros meses 
(em janeiro a alta registrada foi de 6,6%) o primeiro bimestre de 2014 acumula alta 
de 16,8% nas vendas, um resultado acima dos 13,8% registrados no mesmo período 
de 2013. 
 
“Registrar uma alta acima de 10% é extremamente positivo. Nossa média de 
crescimento ficou bem maior que a média nacional (que foi de 6,5% no mês de 
fevereiro). Ainda é muito cedo para dizer que temos uma tendência consistente, mas 
estes números do primeiro bimestre são, sim, bem animadores”, afirma o presidente 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo Queiroz. 
 
= = 
 
RIO GRANDE DO NORTE Volume de vendas no comércio varejista ampliado 
 
.  
Dez/2013…………. 5,9%  
Jan/2014…………. 6,6%  
Fev/2014………… 10,2% 
 
Acumulado no ano  
8,3% 
 
Últimos 12 meses  
9,0% 
 
  
 
Informações: Fecomércio/RN 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
Classificação: Positiva 
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Carreta-Escola do Senac chega a Canguaretama | Ponto de Vista com Nelson Freire 
 
 

 
 
Posted on 15. Apr, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve 
ontem em Canguaretama, distante 67 quilômetros de Natal,  participando do evento 
que marcou a chegada da Carreta-Escola de Turismo e Hotelaria do Senac à cidade. 
Em seu discurso, ele destacou a importância da qualificação profissional, e a 
qualidade dos cursos ofertados pelo Senac. Para isso, citou o exemplo da aluna 
Juliana Almeida, que foi campeã do WorldSkills, competição de educação 
profissional onde participaram alunos de todas as Américas. 
 
A carreta faz parte do Programa Senac Móvel, e a previsão é que sejam formadas, 
gratuitamente, cerca de 180 pessoas. Canguaretama é o terceiro município a receber 
uma unidade móvel do Senac este ano. Atualmente, as cidades de Paraú e Jucurutu 
também estão sendo beneficiados pela iniciativa. 
 
Serão formadas 12 turmas, para dez cursos na área de Turismo e Hotelaria: Cozinha 
light e dietética; Preparo de doces e salgados para festas; Técnicas de preparo de 
peixes e frutos do mar; Manipulação segura de alimentos; Qualidade em serviços 
turísticos; Técnicas de preparo de lanches e sanduíches; Aperfeiçoamento em bolos 
e tortas; Técnicas de petiscos e comida de boteco; Técnicas de produção de 
sobremesas; e Cozinha regional. As aulas iniciam no próximo dia 22 de abril, com 
turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Municípios 

 
 Canguaretama terá população qualificada por Carreta-Escola do Senac  
  
15 de Abril de 2014 
 
 O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve em 
Canguaretama, distante 67 quilômetros de Natal, na noite desta segunda-feira, 14, 
participando do evento que marcou a chegada da Carreta-Escola de Turismo e 
Hotelaria do Senac à cidade. Em seu discurso, ele destacou a importância da 
qualificação profissional, e a qualidade dos cursos ofertados pelo Senac. Para isso, 
citou o exemplo da aluna Juliana Almeida, que foi campeã do WorldSkills, 
competição de educação profissional onde participaram alunos de todas as 
Américas. 
 
   “Juliana, que é moradora da Vila da Maísa, uma comunidade localizada na periferia 
de Mossoró, aluna do Senac no curso de Cabeleireiro, chegou até nossas salas de 
aula por meio do Programa Senac de Gratuidade, o PSG. O mesmo PSG que chega 
agora a Canguaretama, através desta carreta, que vai oferecer vagas completamente 
gratuitas, em cursos da área de Turismo e Hotelaria. Uma área completamente 
alinhada com a vocação econômica da cidade”, frisou Queiroz, aplaudido por todos. 
 
   
 
 Estiveram presentes à solenidade, a prefeita do Município, Maria de Fátima Borges 
Marinho; o diretor Regional do Senac, Helder Cavalcanti Vieira; a diretora de 
Educação Profissional do Senac, Zilca Pascoal; a diretora administrativo-financeira do 
Senac, Elza Isac; o presidente da Câmara dos Vereadores, João Paulo Pessoa; além 
de vereadores, secretários municipais, empresários e a população. 
 
   
 



 

 “Estes cursos chegam em uma época, em que não só a nossa cidade, como também 
todo o Brasil se prepara para receber mais turistas, em virtude da Copa do Mundo 
de Futebol. Quero agradecer a parceria do Sistema Fecomércio, e espero que essa 
seja uma forma de nossa população aperfeiçoar os conhecimentos, e também de 
abertura de novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho”, disse a 
prefeita Maria de Fátima Borges Marinho. 
 
   
 
 O Conselheiro do Senac e Diretor da Fecomércio, Orlando Caldas, que tem 
familiares no município destacou a relevância destes cursos: “É muito importante 
esta interiorização. Ainda mais chegando a uma cidade como Canguaretama, que é 
turística, que tem mais de mil leitos. O que a Fecomércio deixa para a cidade, é 
aquilo que um pai deixa para um filho: a educação, o conhecimento”. O secretário 
de Turismo do município, Paulo César Fernandes, compartilhou da opinião do 
conselheiro: “A chegada destes cursos marca um novo tempo para nossa cidade, e 
vai beneficiar a população e as empresas. O turismo está crescendo e depois de 
concluídas as aulas, vamos conseguir inserir estas pessoas no mercado de trabalho”. 
 
   
 
 A carreta faz parte do Programa Senac Móvel, e a previsão é que sejam formadas, 
gratuitamente, cerca de 180 pessoas. Canguaretama é o terceiro município a receber 
uma unidade móvel do Senac este ano. Atualmente, as cidades de Paraú e Jucurutu 
também estão sendo beneficiados pela iniciativa. “Sabemos que Canguaretama tem 
um forte apelo turístico, e com a interiorização dos nossos cursos, chegamos para 
fortalecer o comércio local por meio da formação de mão de obra qualificada”, 
afirmou o diretor regional do Senac, Helder Cavalcanti. 
 
   
 
 Serão formadas 12 turmas, para dez cursos na área de Turismo e Hotelaria: Cozinha 
light e dietética; Preparo de doces e salgados para festas; Técnicas de preparo de 
peixes e frutos do mar; Manipulação segura de alimentos; Qualidade em serviços 
turísticos; Técnicas de preparo de lanches e sanduíches; Aperfeiçoamento em bolos 
e tortas; Técnicas de petiscos e comida de boteco; Técnicas de produção de 
sobremesas; e Cozinha regional. 
 
   
 
 As aulas iniciam no próximo dia 22 de abril, com turmas nos turnos da manhã, tarde 
e noite. Quem desejar se capacitar, ainda dá tempo: é só se dirigir à Secretaria de 
Assistência Social de Canguaretama, e checar quais cursos ainda tem vagas 
disponíveis. A carreta fica no município até o mês de junho. 



 

 
   
 
 “Até o final deste ano, iremos capacitar em todo o Rio Grande do Norte, nas 
centenas de cursos que temos em nosso portfólio, aproximadamente 60 mil pessoas. 
Deste total, quase 40 mil serão em vagas gratuitas. Esta é uma das formas que o 
Sistema Fecomércio, que os empresários do comércio de Bens e Serviços deste 
estado, têm de contribuir, de forma efetiva e eficaz, com o desenvolvimento 
socioeconômico do Rio Grande do Norte”, concluiu o presidente do Sistema 
Fecomércio, Marcelo Queiroz. 
 
   
 
 SENAC MÓVEL 
 
 O Programa Senac Móvel funciona em carretas, que levam aos municípios onde não 
há estrutura física, equipamentos e infraestrutura necessários para a realização dos 
cursos de educação profissional com o mesmo padrão de qualidade das unidades 
fixas. Cruza os municípios potiguares onde não existe estrutura física, com o objetivo 
de democratizar ao máximo o acesso à educação para o trabalho. O Programa atua 
nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e Hotelaria e Informática e Administração. 
 
   
 
 
Classificação: Positiva 
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 Canguaretama terá população qualificada por Carreta-Escola do Senac 
 A carreta faz parte do Programa Senac Móvel, e a previsão é que sejam formadas, 
gratuitamente, cerca de 180 pessoas 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve em 
Canguaretama, distante 67 quilômetros de Natal, na noite desta segunda-feira, 
14.04, participando do evento que marcou a chegada da Carreta-Escola de Turismo e 
Hotelaria do Senac à cidade. Em seu discurso, ele destacou a importância da 
qualificação profissional, e a qualidade dos cursos ofertados pelo Senac. Para isso, 
citou o exemplo da aluna Juliana Almeida, que foi campeã do WorldSkills, 
competição de educação profissional onde participaram alunos de todas as 
Américas. 
 
&quot;Juliana, que é moradora da Vila da Maísa, uma comunidade localizada na 
periferia de Mossoró, aluna do Senac no curso de Cabeleireiro, chegou até nossas 
salas de aula por meio do Programa Senac de Gratuidade, o PSG. O mesmo PSG que 
chega agora a Canguaretama, através desta carreta, que vai oferecer vagas 
completamente gratuitas, em cursos da área de Turismo e Hotelaria. Uma área 
completamente alinhada com a vocação econômica da cidade&quot;, frisou Queiroz, 
aplaudido por todos. 
 
Estiveram presentes à solenidade, a prefeita do Município, Maria de Fátima Borges 
Marinho; o diretor Regional do Senac, Helder Cavalcanti Vieira; a diretora de 
Educação Profissional do Senac, Zilca Pascoal; a diretora administrativo-financeira do 
Senac, Elza Isac; o presidente da Câmara dos Vereadores, João Paulo Pessoa; além 
de vereadores, secretários municipais, empresários e a população. 
 
&quot;Estes cursos chegam em uma época, em que não só a nossa cidade, como 
também todo o Brasil se prepara para receber mais turistas, em virtude da Copa do 
Mundo de Futebol. Quero agradecer a parceria do Sistema Fecomércio, e espero que 
essa seja uma forma de nossa população aperfeiçoar os conhecimentos, e também 
de abertura de novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho&quot;, 
disse a prefeita Maria de Fátima Borges Marinho. 
 
O Conselheiro do Senac e Diretor da Fecomércio, Orlando Caldas, que tem familiares 
no município destacou a relevância destes cursos: &quot;É muito importante esta 
interiorização. Ainda mais chegando a uma cidade como Canguaretama, que é 
turística, que tem mais de mil leitos. O que a Fecomércio deixa para a cidade, é 
aquilo que um pai deixa para um filho: a educação, o conhecimento&quot;. O 
secretário de Turismo do município, Paulo César Fernandes, compartilhou da opinião 



 

do conselheiro: &quot;A chegada destes cursos marca um novo tempo para nossa 
cidade, e vai beneficiar a população e as empresas. O turismo está crescendo e 
depois de concluídas as aulas, vamos conseguir inserir estas pessoas no mercado de 
trabalho&quot;. 
 
A carreta faz parte do Programa Senac Móvel, e a previsão é que sejam formadas, 
gratuitamente, cerca de 180 pessoas. Canguaretama é o terceiro município a receber 
uma unidade móvel do Senac este ano. Atualmente, as cidades de Paraú e Jucurutu 
também estão sendo beneficiados pela iniciativa. &quot;Sabemos que 
Canguaretama tem um forte apelo turístico, e com a interiorização dos nossos 
cursos, chegamos para fortalecer o comércio local por meio da formação de mão de 
obra qualificada&quot;, afirmou o diretor regional do Senac, Helder Cavalcanti. 
 
Serão formadas 12 turmas, para dez cursos na área de Turismo e Hotelaria: Cozinha 
light e dietética; Preparo de doces e salgados para festas; Técnicas de preparo de 
peixes e frutos do mar; Manipulação segura de alimentos; Qualidade em serviços 
turísticos; Técnicas de preparo de lanches e sanduíches; Aperfeiçoamento em bolos 
e tortas; Técnicas de petiscos e comida de boteco; Técnicas de produção de 
sobremesas; e Cozinha regional. 
 
As aulas iniciam no próximo dia 22 de abril, com turmas nos turnos da manhã, tarde 
e noite. Quem desejar se capacitar, ainda dá tempo: é só se dirigir à Secretaria de 
Assistência Social de Canguaretama, e checar quais cursos ainda tem vagas 
disponíveis. A carreta fica no município até o mês de junho. 
 
&quot;Até o final deste ano, iremos capacitar em todo o Rio Grande do Norte, nas 
centenas de cursos que temos em nosso portfólio, aproximadamente 60 mil pessoas. 
Deste total, quase 40 mil serão em vagas gratuitas. Esta é uma das formas que o 
Sistema Fecomércio, que os empresários do comércio de Bens e Serviços deste 
estado, têm de contribuir, de forma efetiva e eficaz, com o desenvolvimento 
socioeconômico do Rio Grande do Norte&quot;, concluiu o presidente do Sistema 
Fecomércio, Marcelo Queiroz. 
 
SENAC MÓVEL 
 
O Programa Senac Móvel funciona em carretas, que levam aos municípios onde não 
há estrutura física, equipamentos e infraestrutura necessários para a realização dos 
cursos de educação profissional com o mesmo padrão de qualidade das unidades 
fixas. Cruza os municípios potiguares onde não existe estrutura física, com o objetivo 
de democratizar ao máximo o acesso à educação para o trabalho. O Programa atua 
nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e Hotelaria e Informática e Administração. 
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Canguaretama terá população qualificada por Carreta-Escola do Senac 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve em 

Canguaretama, distante 67 quilômetros de Natal, na noite desta segunda-feira, 

14.04, participando do evento que marcou a chegada da Carreta-Escola de Turismo e 

Hotelaria do Senac à cidade. Em seu discurso, ele destacou a importância da 

qualificação profissional, e a qualidade dos cursos ofertados pelo Senac. Para isso, 

citou o exemplo da aluna Juliana Almeida, que foi campeã do WorldSkills, 

competição de educação profissional onde participaram alunos de todas as 

Américas. 

 

“Juliana, que é moradora da Vila da Maísa, uma comunidade localizada na periferia 

de Mossoró, aluna do Senac no curso de Cabeleireiro, chegou até nossas salas de 

aula por meio do Programa Senac de Gratuidade, o PSG. O mesmo PSG que chega 

agora a Canguaretama, através desta carreta, que vai oferecer vagas completamente 

gratuitas, em cursos da área de Turismo e Hotelaria. Uma área completamente 

alinhada com a vocação econômica da cidade”, frisou Queiroz, aplaudido por todos. 

 

Estiveram presentes à solenidade, a prefeita do Município, Maria de Fátima Borges 

Marinho; o diretor Regional do Senac, Helder Cavalcanti Vieira; a diretora de 

Educação Profissional do Senac, Zilca Pascoal; a diretora administrativo-financeira do 

Senac, Elza Isac; o presidente da Câmara dos Vereadores, João Paulo Pessoa; além 

de vereadores, secretários municipais, empresários e a população. 

 

“Estes cursos chegam em uma época, em que não só a nossa cidade, como também 

todo o Brasil se prepara para receber mais turistas, em virtude da Copa do Mundo 

de Futebol. Quero agradecer a parceria do Sistema Fecomércio, e espero que essa 

seja uma forma de nossa população aperfeiçoar os conhecimentos, e também de 

abertura de novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho”, disse a 

prefeita Maria de Fátima Borges Marinho. 

 

O Conselheiro do Senac e Diretor da Fecomércio, Orlando Caldas, que tem familiares 

no município destacou a relevância destes cursos: “É muito importante esta 

interiorização. Ainda mais chegando a uma cidade como Canguaretama, que é 

turística, que tem mais de mil leitos. O que a Fecomércio deixa para a cidade, é 

aquilo que um pai deixa para um filho: a educação, o conhecimento”. O secretário 

de Turismo do município, Paulo César Fernandes, compartilhou da opinião do 

conselheiro: “A chegada destes cursos marca um novo tempo para nossa cidade, e 

vai beneficiar a população e as empresas. O turismo está crescendo e depois de 

concluídas as aulas, vamos conseguir inserir estas pessoas no mercado de trabalho”. 

 



 

A carreta faz parte do Programa Senac Móvel, e a previsão é que sejam formadas, 

gratuitamente, cerca de 180 pessoas. Canguaretama é o terceiro município a receber 

uma unidade móvel do Senac este ano. Atualmente, as cidades de Paraú e Jucurutu 

também estão sendo beneficiados pela iniciativa. “Sabemos que Canguaretama tem 

um forte apelo turístico, e com a interiorização dos nossos cursos, chegamos para 

fortalecer o comércio local por meio da formação de mão de obra qualificada”, 

afirmou o diretor regional do Senac, Helder Cavalcanti. 

 

Serão formadas 12 turmas, para dez cursos na área de Turismo e Hotelaria: Cozinha 

light e dietética; Preparo de doces e salgados para festas; Técnicas de preparo de 

peixes e frutos do mar; Manipulação segura de alimentos; Qualidade em serviços 

turísticos; Técnicas de preparo de lanches e sanduíches; Aperfeiçoamento em bolos 

e tortas; Técnicas de petiscos e comida de boteco; Técnicas de produção de 

sobremesas; e Cozinha regional. 

 

As aulas iniciam no próximo dia 22 de abril, com turmas nos turnos da manhã, tarde 

e noite. Quem desejar se capacitar, ainda dá tempo: é só se dirigir à Secretaria de 

Assistência Social de Canguaretama, e checar quais cursos ainda tem vagas 

disponíveis. A carreta fica no município até o mês de junho. 

 

“Até o final deste ano, iremos capacitar em todo o Rio Grande do Norte, nas 

centenas de cursos que temos em nosso portfólio, aproximadamente 60 mil pessoas. 

Deste total, quase 40 mil serão em vagas gratuitas. Esta é uma das formas que o 

Sistema Fecomércio, que os empresários do comércio de Bens e Serviços deste 

estado, têm de contribuir, de forma efetiva e eficaz, com o desenvolvimento 

socioeconômico do Rio Grande do Norte”, concluiu o presidente do Sistema 

Fecomércio, Marcelo Queiroz. 

 

SENAC MÓVEL 

O Programa Senac Móvel funciona em carretas, que levam aos municípios onde não 

há estrutura física, equipamentos e infraestrutura necessários para a realização dos 

cursos de educação profissional com o mesmo padrão de qualidade das unidades 

fixas. Cruza os municípios potiguares onde não existe estrutura física, com o objetivo 

de democratizar ao máximo o acesso à educação para o trabalho. O Programa atua 

nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e Hotelaria e Informática e Administração. 

 
  

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve em 

Canguaretama, distante 67 quilômetros de Natal, na noite desta segunda-feira, 

14.04, participando do evento que marcou a chegada da Carreta-Escola de Turismo e 

Hotelaria do Senac à cidade. Em seu discurso, ele destacou a importância da 

qualificação profissional, e a qualidade dos cursos ofertados pelo Senac. Para isso, 



 

citou o exemplo da aluna Juliana Almeida, que foi campeã do WorldSkills, 

competição de educação profissional onde participaram alunos de todas as 

Américas. 

 

“Juliana, que é moradora da Vila da Maísa, uma comunidade localizada na periferia 

de Mossoró, aluna do Senac no curso de Cabeleireiro, chegou até nossas salas de 

aula por meio do Programa Senac de Gratuidade, o PSG. O mesmo PSG que chega 

agora a Canguaretama, através desta carreta, que vai oferecer vagas completamente 

gratuitas, em cursos da área de Turismo e Hotelaria. Uma área completamente 

alinhada com a vocação econômica da cidade”, frisou Queiroz, aplaudido por todos. 

 

Estiveram presentes à solenidade, a prefeita do Município, Maria de Fátima Borges 

Marinho; o diretor Regional do Senac, Helder Cavalcanti Vieira; a diretora de 

Educação Profissional do Senac, Zilca Pascoal; a diretora administrativo-financeira do 

Senac, Elza Isac; o presidente da Câmara dos Vereadores, João Paulo Pessoa; além 

de vereadores, secretários municipais, empresários e a população. 

 

“Estes cursos chegam em uma época, em que não só a nossa cidade, como também 

todo o Brasil se prepara para receber mais turistas, em virtude da Copa do Mundo 

de Futebol. Quero agradecer a parceria do Sistema Fecomércio, e espero que essa 

seja uma forma de nossa população aperfeiçoar os conhecimentos, e também de 

abertura de novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho”, disse a 

prefeita Maria de Fátima Borges Marinho. 

 

O Conselheiro do Senac e Diretor da Fecomércio, Orlando Caldas, que tem familiares 

no município destacou a relevância destes cursos: “É muito importante esta 

interiorização. Ainda mais chegando a uma cidade como Canguaretama, que é 

turística, que tem mais de mil leitos. O que a Fecomércio deixa para a cidade, é 

aquilo que um pai deixa para um filho: a educação, o conhecimento”. O secretário 

de Turismo do município, Paulo César Fernandes, compartilhou da opinião do 

conselheiro: “A chegada destes cursos marca um novo tempo para nossa cidade, e 

vai beneficiar a população e as empresas. O turismo está crescendo e depois de 

concluídas as aulas, vamos conseguir inserir estas pessoas no mercado de trabalho”. 

 

A carreta faz parte do Programa Senac Móvel, e a previsão é que sejam formadas, 

gratuitamente, cerca de 180 pessoas. Canguaretama é o terceiro município a receber 

uma unidade móvel do Senac este ano. Atualmente, as cidades de Paraú e Jucurutu 

também estão sendo beneficiados pela iniciativa. “Sabemos que Canguaretama tem 

um forte apelo turístico, e com a interiorização dos nossos cursos, chegamos para 

fortalecer o comércio local por meio da formação de mão de obra qualificada”, 

afirmou o diretor regional do Senac, Helder Cavalcanti. 

 



 

Serão formadas 12 turmas, para dez cursos na área de Turismo e Hotelaria: Cozinha 

light e dietética; Preparo de doces e salgados para festas; Técnicas de preparo de 

peixes e frutos do mar; Manipulação segura de alimentos; Qualidade em serviços 

turísticos; Técnicas de preparo de lanches e sanduíches; Aperfeiçoamento em bolos 

e tortas; Técnicas de petiscos e comida de boteco; Técnicas de produção de 

sobremesas; e Cozinha regional. 

 

As aulas iniciam no próximo dia 22 de abril, com turmas nos turnos da manhã, tarde 

e noite. Quem desejar se capacitar, ainda dá tempo: é só se dirigir à Secretaria de 

Assistência Social de Canguaretama, e checar quais cursos ainda tem vagas 

disponíveis. A carreta fica no município até o mês de junho. 

 

“Até o final deste ano, iremos capacitar em todo o Rio Grande do Norte, nas 

centenas de cursos que temos em nosso portfólio, aproximadamente 60 mil pessoas. 

Deste total, quase 40 mil serão em vagas gratuitas. Esta é uma das formas que o 

Sistema Fecomércio, que os empresários do comércio de Bens e Serviços deste 

estado, têm de contribuir, de forma efetiva e eficaz, com o desenvolvimento 

socioeconômico do Rio Grande do Norte”, concluiu o presidente do Sistema 

Fecomércio, Marcelo Queiroz. 

 

SENAC MÓVEL 

O Programa Senac Móvel funciona em carretas, que levam aos municípios onde não 

há estrutura física, equipamentos e infraestrutura necessários para a realização dos 

cursos de educação profissional com o mesmo padrão de qualidade das unidades 

fixas. Cruza os municípios potiguares onde não existe estrutura física, com o objetivo 

de democratizar ao máximo o acesso à educação para o trabalho. O Programa atua 

nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e Hotelaria e Informática e Administração. 
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