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 20ª edição dos Motores do Desenvolvimento discute desafios do Comércio, dos 
Serviços e do Turismo no estado 
 Seminário, do qual o Sistema Fecomércio é co-realizador, trouxe a Natal nomes 
como Guilherme Afif, Luiza Trajano, Alexandre Sampaio e Alysson Paollineli 
 
O Sistema Fecomércio do RN, em parceria com o jornal Tribuna do Norte, RG 
Salamanca, Sistema Fiern e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
promoveu na segunda-feira, 28, a 20ª edição do Seminário Motores do 
Desenvolvimento. Com o tema central “Comércio, Serviços e Turismo: os desafios 
dos pilares da economia potiguar”, o projeto faz parte de uma série de ações da 
Fecomércio em homenagem aos 65 anos da entidade. 
 
O evento aconteceu durante todo o dia, no Hotel Sehrs Natal. Além do presidente do 
Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz e dos parceiros do Motores (Amaro Sales, 
presidente do Sistema Fiern e Maria de Fátima Freire Ximenes, vice-reitora da 
UFRN), a solenidade de abertura foi marcada pela presença de diversas autoridades, 
entre elas, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho;  o presidente da 
Câmara Federal, Henrique Alves; e a governadora do estado, Rosalba Ciarlini.  
 
O presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, abriu as atividades do 
Seminário, com um discurso onde enfatizou a alta carga tributária imposta aos 
empresários brasileiros. &quot;Na época da colônia, a Inconfidência Mineira ocorreu 
devido à cobrança da derrama – que era a cobrança de 20% do ouro produzido na 
Colônia por parte da Coroa Portuguesa - o chamado Quinto, o que originou a 
expressão ‘O Quinto dos Infernos’. O que dizer de hoje, quando pagamos quase ‘dois 
quintos dos infernos’ em tributos?&quot;, questionou Marcelo Queiroz. 
 
Ao falar sobre o caráter especial da edição comemorativa ao aniversário da 
Fecomércio, Queiroz destacou a importância do trabalho da instituição. “São 65 anos 
de permanente luta em defesa dos interesses do nosso segmento empresarial. 
Segmento que se traduz num vigoroso sustentáculo do setor produtivo do nosso 
estado, respondendo por 40% do PIB, acolhendo 46% da mão-de-obra formalmente 
empregada e contribuindo com 60% do ICMS arrecadado pelo tesouro estadual”, 
disse ele, em seu pronunciamento. 
 
Para o ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, “com discussões como esta, em 
que os setores público e privado se unem, o Rio Grande do Norte está encontrando 
um caminho novo para o planejamento do seu futuro. O estado não vai se 
desenvolver em gabinetes, e sim com sangue, suor e lágrimas do seu povo”, 



 

pontuou. 
 
Também falando em desenvolvimento, o presidente da Câmara dos Deputados, 
Henrique Eduardo Alves, destacou a importância do turismo como atividade 
econômica e as vantagens de Natal sediar um evento como a Copa do Mundo Fifa, 
principalmente pelo legado que ele vai deixar para a cidade.  
 
“Com a Copa teremos um resultado a médio e longo prazos. Um dos exemplos é o 
Aeroporto Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, que será o único da América 
Latina a receber o Airbus A380, maior aeronave comercial do mundo, em capacidade 
de passageiros. Diante de nossas potencialidades, o que devemos é unir público e 
privado, debater à exaustão e estabelecer metas a serem alcançadas”. 
 
Em seu discurso, o presidente do Sistema Fiern, Amaro Sales, disse que os 
crescimentos da indústria e o do comércio de bens, serviços e turismo estão 
atrelados, sendo de grande importância discutir temas que promovam este 
desenvolvimento. Encerrando os pronunciamentos, a governadora Rosalba Ciarlini, 
também destacou a união dos setores público e privado, citando os exemplos da 
construção do Estádio Arena das Dunas e do Aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante. “Este não é só um terminal de passageiros, como também um terminal 
de carga, onde o governo adaptou o projeto para construção dos acessos, para que 
estejamos melhor preparados não só para receber os turistas que vêm para a Copa, 
mas também para a operação depois do mundial”. 
 
O evento contou, ainda, com as presenças de membros da diretoria do Sistema 
Fecomércio e Sistema Fiern, presidentes de sindicatos filiados à Fecomércio, 
imprensa, além de autoridades políticas e empresariais. 
 
  
 
PALESTRAS 
 
Abrindo o primeiro bloco técnico de palestras, o ministro-chefe da Secretaria da 
Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Guilherme Afif Domingos, 
falou sobre “Comércio e Serviços como foco de negócios para as micro e pequenas 
empresas”. Para ele, “depois do sonho da casa própria e de viajar, o terceiro maior 
desejo do brasileiro é abrir o próprio negócio”. A diferença é que agora este desejo é 
movido pela oportunidade que foi gerada com o aumento do mercado consumidor 
no Brasil. 
 
“Quando falamos do microempreendedor individual, temos 99% dos negócios nesta 
modalidade. E duas grandes dificuldades para os microempreendedores são a 
burocracia e a tributação. Estamos trabalhando fortemente para diminuir a 
burocracia”, disse o ministro. Uma destas ações é mudança da Lei Geral da Micro e 



 

Pequena Empresas, que promete simplificar, entre outras coisas, o processo de 
abertura e fechamento das empresas e ampliar a base de empresas beneficiadas 
pela simplificação tributária. “A maior colaboração que podemos dar ao micro e 
pequeno empresário, é deixar de atrapalhar”, alertou. 
 
Afif destacou ainda a participação dos setores de Comércio, Serviços e Turismo no 
PIB brasileiro. Em números, a participação do setor de Comércio, por exemplo, 
passou de 11% em 2004, para 12,7% em 2013. Já o de Serviços, passou de 63% para 
69,4% no ano passado. E a participação do setor de Turismo no PIB brasileiro cresceu 
de 3,5% em 2004 para 9,2% no ano passado. O ministro destacou ainda as 
potencialidades do Rio Grande do Norte, especialmente na área do turismo, e fez 
um alerta: “É preciso explorar o turismo e não explorar o turista”. 
 
Aeroporto 
 
A segunda palestra da manhã foi do CEO do Consórcio Inframérica, Alysson Barros 
Paolinelli, que falou sobre “O Novo Aeroporto da Grande Natal, seus planos e 
desafios”. O consórcio é responsável pela construção e operação do aeroporto 
Aluízio Alves, na cidade de São Gonçalo do Amarante, cuja inauguração está prevista 
para o próximo dia 22 de maio. O Inframérica é responsável pela operação de mais 
de 50 aeroportos do mundo, e tem como premissa o uso das tecnologias de ponta 
para assegurar a comodidade dos seus passageiros. 
 
“Uma destas tecnologias é o check-in compartilhado, onde o passageiro pode usar o 
balcão de qualquer companhia aérea, e é muito útil em horários de pico”, afirmou 
Paolinelli. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante é o primeiro 100% da iniciativa 
privada a operar no país, e o primeiro a ter controladores de vôo próprios, que não 
são funcionários da Infraero ou da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Com 
relação à sua estrutura, o terminal possui 40 mil metros quadrados de área; 
disponibilizará 550 vagas de estacionamento; 45 balcões de check-in; 8 escadas 
rolantes; 22 elevadores; 6 esteiras de restituição de bagagens. “Estes números são 
importantes porque determinam a qualidade e eficiência do aeroporto que deve 
atender uma média de 6,2 milhão de passageiros”, disse o CEO. 
 
Uma informação importante passada pelo executivo é que a empresa tem uma 
estratégia de crescimento continuo do equipamento, com investimentos a longo 
prazo. Além de promover o desenvolvimento da economia do entorno do aeroporto, 
é intenção da empresa fortalecer o Rio Grande do Norte como pólo de turismo e 
negócios. “Vamos trabalhar para trazer novas rotas, negociando diretamente com as 
companhias aéreas nacionais e internacionais, e mais: vamos lutar por benefícios 
fiscais como a redução do imposto do querosene de aviação de 17% para 12%”, 
concluiu. 
 
Luíza Trajano 



 

 
Uma das palestras mais aguardadas do dia, foi a da diretora superintendente da 
Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, que abriu as atividades no turno vespertino. 
Muito prestigiada pelo público que acompanhava o Motores do Desenvolvimento, a 
empresária falou sobre o “Varejo, um gigante e os seus desafios”. 
 
No início de sua apresentação, Luiza Helena deu alguns detalhes sobre o seu 
empreendimento, que foi fundado há 57 anos, possui 744 lojas, oito centros de 
distribuição de produtos e 24 mil funcionários, com previsão de faturar algo em 
torno de R$ 10 bilhões este ano.  
 
A ML já incorporou 13 outras cadeias varejistas por todo o Brasil e, em 2011, foi 
listada na BM&amp;Bovespa. Luiza disse que a seu ver o desenvolvimento do Brasil 
passa pelo tripé: crédito, emprego e renda. A palestrante mostrou números que 
comprovam o crescimento do varejo e embasam uma visão otimista para o setor. 
Para ela, o segredo do crescimento da rede Magazine Luiza – fundada pelos tios da 
empresária, Luiza Trajano e Pelegrino José Donato, em Franca, interior de São Paulo, 
é a simplicidade. Até hoje, Luiza Helena Trajano faz questão de ficar próxima do dia a 
dia do negócio, mantendo linhas diretas de contato, uma com os funcionários e 
outra com os clientes. 
 
Após a apresentação, houve um momento de debate, mediado pelo presidente das 
Lojas Riachuelo e do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, Flávio Rocha. 
“Luiza Helena Trajano deu uma nova perspectiva ao varejo ao defender com 
otimismo o crescimento do setor. Luiza passou a ser o rosto do copo meio cheio”, 
afirmou o colega Flávio Rocha. 
 
Para o presidente das Lojas Riachuelo, Luiza Trajano assumiu esta relevância 
institucional após uma entrevista na TV fechada, no início do ano. Na ocasião, Luiza 
discordou do apresentador e sugeriu “enviar dados mais atualizados” sobre o 
crescimento do setor. O vídeo acabou se tornando um viral nas redes sociais – e o 
varejo nacional ganhou um rosto. 
 
Para Luiza, que já chegou a ser convidada pela Presidência para assumir a Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa, logo na sua criação, a questão não é “ver o copo meio 
cheio”, mas parar de reclamar e apresentar soluções para o setor. “É por isso que 
nós criamos o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo – o IDV, uma entidade 
que reúne cerca de 10 milhões de empresas do segmento no país. Preferimos nos 
unir para conversar com o governo e apresentar soluções, projetos, ideias ao invés 
de apenas ficar reclamando. Nós, do varejo, somos os maiores empregadores do 
Brasil. Nesse setor, ou você é um apaixonado ou não é. Devemos procurar soluções.” 
 
“Depois que você cresce, fica muito difícil ouvir uma crítica. Todo mundo só diz 
aquilo que você quer ouvir. Ser simples é o segredo. E o nosso desafio é continuar 



 

crescendo, mas sem perder o DNA”, concluiu Trajano. 
 
Turismo 
 
Com a palestra mediada pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz, o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e do 
Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), Alexandre Sampaio, encerrou as atividades do dia, com a palestra 
“Os desafios para o Setor Turístico Nacional no pós-Copa – como transformar o 
evento em negócios futuros”.  
 
Sampaio acredita que &quot;O legado da Copa do Mundo, para os empresários do 
turismo, vai ser o de imagem. Se fizermos uma Copa em que não tenhamos muito 
problemas, faremos com que os 600 mil turistas percebam que temos um bom 
atendimento, bons serviços e queiram voltar ao Brasil, além de encorajar as pessoas 
que conhecerão o Brasil através da televisão”, finaliza. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
 
Classificação: Positiva 
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Governadora participa de Seminário Motores do Desenvolvimento  
 
 
 Fotos: Elisa Elsie 

 
A Governadora Rosalba Ciarlini participou, na manhã desta segunda-feira (28), da 
abertura do Seminário Motores do Desenvolvimento. Nesta edição o tema escolhido 
para discussão foi “Comércio, Serviços e Turismo: os desafios dos pilares da 
economia potiguar”. 
 
O objetivo do evento é discutir como as iniciativas pública e privada podem agir para 
propiciar o crescimento do setor. “Há um notório encadeamento entre os setores 
que impulsionam também a indústria e a agropecuária, por isso o debate é 
importante para todos os setores da economia potiguar”, ressaltou o Presidente do 
Sistema Fecomércio, Amaro Sales. 
 
Durante a participação no Seminário a Chefe do Executivo Estadual falou sobre as 
diversas ações do Governo para fomentar o setor com destaque para os esforços em 
torno da execução e conclusão das obras de saneamento, da Arena das Dunas e dos 
acessos ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo, com início dos vôos previstos 



 

para o mês de maio, e realização do Programa RN Sustentável.   
 
Além da Governadora Rosalba Ciarlini, a abertura do Seminário contou com a 
presença dos empresários Flávio Rocha e Luiza Trajano; da reitora da UFRN, Ângela 
Paiva; da vice-prefeita de Natal, Wilma de Faria; de deputados estaduais e federais, 
entre eles o Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves; do Ministro da 
Previdência, Garibaldi Alves Filho, e do Ministro-chefe da Secretaria de Micro e 
Pequena Empresa, Guilherme Afif que ministrou a primeira palestra do dia sobre 
micro e pequenas empresas. 
 
O Seminário Motores do Desenvolvimento é promovido pelo jornal Tribuna do 
Norte, pelo Sistema Fecomércio, Sistema Fiern e UFRN, com patrocínio do Governo 
do Estado e outras instituições. 
 
 Deixe o seu comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
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Programa Registrando | WILMA PARTICIPA DE SEMINÃ•RIO QUE DEBATE O 

DESENVOLVIMENTO DO RN 

 

 
 
A vice-prefeita de Natal, Wilma de Faria, participou, na manhÃ£ desta segunda-feira 
(28), da abertura do 20Âº seminÃ¡rio â€œOs Motores do Desenvolvimento do 
RNâ€•, evento realizado pela Tribuna do Norte, Salamanca Capital Investments, 
Fiern, Fecomercio/RN e UFRN. 
 
Com presenÃ§a de representantes das classes polÃtica e empresarial, o evento, tem 
a missÃ£o de discutir os desafios dos pilares da economia potiguar para as Ã¡reas de 
ComÃ©rcio, ServiÃ§os e Turismo. â€œDiante de tantas dificuldades inerentes das 
atividades, visivelmente agravada pela ausÃªncia de incentivo do Governo do RN, 
consideramos vÃ¡lida esta iniciativa de fazer um panorama sobre a economia do 



 

Estado, perspectivas de crescimento e oportunidades que estÃ£o surgindoâ€•, 
ressaltou Wilma. 
 
A ex-governadora ressaltou ainda os muitos impostos brasileiros, que tanto afetam 
todos os cidadÃ£os e especialmente os empreendedores, complementando a fala do 
presidente da Fecomercio, Marcelo Queiroz, e destacou a queda de emprego no RN, 
como informaram alguns empresÃ¡rios, como o presidente da Riachuelo, Flavio 
Rocha. 
 
â€œGostaria de reforÃ§ar nossos parabÃ©ns ao presidente da CÃ¢mara Federal, 
Henrique Eduardo Alves, que colocou em pauta da nossa Casa Legislativa nacional a 
revisÃ£o da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que deve ser votada 
amanhÃ£â€•, disse Wilma. 
 
A vice-prefeita assistiu ainda a Palestra: ComÃ©rcio e ServiÃ§os como foco de 
negÃ³cios para as micro e pequenas empresas, proferida por Guilherme Afif 
Domingos, Ministro-chefe da Secretaria de Micro e Pequena Empresa. O evento 
segue por toda a tarde desta segunda. 
 
Vice-prefeita de Natal Wilma de Faria (presidente do PSB/RN)  
Assessoria de Imprensa  
Elaine VlÃ¡dia 
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.: BANDA SINFÔNICA DA CIDADE DO NATAL SE APRESENTA NESTA QUARTA-FEIRA 
NO SESC DO CENTRO. 
 
ENTRADA É FRANCA 
A Banda Sinfônica da Cidade do Natal, sob a regência do maestro e instrumentista 
Gilberto Cabral, fará nesta quarta-feira (30) o primeiro concerto oficial da 
Temporada 2014. A apresentação será no auditório do Sesc-Centro, às 20h, com 
entrada franca. A temporada de apresentações oficiais contará com um concerto por 
mês, sempre na última quarta-feira, no auditório do Sesc Cidade Alta, localizado na r. 
Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta. 
 
Fundada em 1982, a Banda Sinfônica da Cidade do Natal é vinculada ao Núcleo de 
Música da Funcarte – Fundação Cultural Capitania das Artes, órgão responsável pela 
administração cultural do município.  Atualmente conta com  65 profissionais da 
música mais o regente, todos admitidos por concurso público.  
Como o grupo já vem desenvolvendo um trabalho de valorização do repertório 
específico para bandas sinfônicas, o repertório é centrado em peças específicas para 
essa formação. No programa deste concerto estão “O Guarani” (Carlos Gomes); 
“Concerto para fagote em Mi Menor (Vivaldi); “Suíte Colorido (Gilberto Cabral); 
“Saudação Zambê” (música de domínio público, com arranjo e regência de Neemias 
Lopes). 
 
 “A maioria dos grupos sinfônicos nesse formato de banda costuma investir em 
peças populares e nós estamos seguindo o caminho oposto de buscar um  repertório 
sinfônico para poder oferecer ao público aquilo que de fato nós fazemos. A grosso 
modo, é como ir à padaria e encontrar de tudo, menos o pão”, brinca o maestro. 
 
 
Classificação: Positiva 
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ZONA NORTE RECEBE DE FORMA INÉDITA COMEMORAÇÃO DO SESC RN AO DIA DO 
TRABALHADOR 
 
Qua, 30 de Abril de 2014 00:39  
 
É nesta quinta-feira (1º de maio), Dia do Trabalhador, que o Sistema Fecomércio RN, 
por meio do Sesc, promoverá – como faz há cinco anos –, grandes eventos 
simultâneos para celebrar a data. Pela 1ª vez, o Sesc Zona Norte sediará a 
programação gratuita em Natal, que inclui a tradicional Corrida do Comerciário (em 
sua 5ª edição), saúde, cultura, lazer e esportes. As unidades Sesc Ponta Negra, 
Mossoró e Seridó (Caicó) também integram a programação, iniciada às 8h.  
 
A Gincana Recreativa entre comerciários de várias empresas é mais uma novidade 
da 5ª edição do evento. A atividade foi idealizada com o objetivo de demonstrar aos 
comerciários, por meio de atividades lúdicas, os cinco programas desenvolvidos pelo 
Sesc RN: Lazer, Assistência, Educação, Saúde e Cultura.  Para suar a camisa, tem mais 
atividades físicas, como torneios de futevôlei, futsal, vôlei de areia e aulas de dança. 
A área da cultura também está recheada de atrações: apresentações musicais, 
contação de histórias, artes circenses e mamulengos são mostras do que estará à 
disposição. Brinquedos infláveis e outros jogos infantis farão a alegria dos 
pequenos.  
 
A saúde também será foco do Dia do Trabalhador, com a oferta de serviços como 
teste de glicemia, aferição da pressão e orientações em saúde. Quem estiver por lá e 
não for associado Sesc RN poderá aproveitar o momento para fazer a carteirinha. 
Além dos quatro polos, o Sesc RN também promoverá torneios esportivos na cidade 
de Assú para comemorar o Dia do Trabalhador. 
 

 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR             DATA: 29.04.14 
 
Zona Norte recebe de forma inédita comemoração do Sesc RN ao Dia do 
Trabalhador 
 
É nesta quinta-feira (1º de maio), Dia do Trabalhador, que o Sistema Fecomércio RN, 
por meio do Sesc, promoverá – como faz há cinco anos –, grandes eventos 
simultâneos para celebrar a data. Pela 1ª vez, o Sesc Zona Norte sediará a 
programação gratuita em Natal, que inclui a tradicional Corrida do Comerciário (em 
sua 5ª edição), saúde, cultura, lazer e esportes. As unidades Sesc Ponta Negra, 
Mossoró e Seridó (Caicó) também integram a programação, iniciada às 8h. 
 
A Gincana Recreativa entre comerciários de várias empresas é mais uma novidade 
da 5ª edição do evento. A atividade foi idealizada com o objetivo de demonstrar aos 
comerciários, por meio de atividades lúdicas, os cinco programas desenvolvidos pelo 
Sesc RN: Lazer, Assistência, Educação, Saúde e Cultura. 
 
Para suar a camisa, tem mais atividades físicas, como torneios de futevôlei, futsal, 
vôlei de areia e aulas de dança. A área da cultura também está recheada de 
atrações: apresentações musicais, contação de histórias, artes circenses e 
mamulengos são mostras do que estará à disposição. Brinquedos infláveis e outros 
jogos infantis farão a alegria dos pequenos. 
 
A saúde também será foco do Dia do Trabalhador, com a oferta de serviços como 
teste de glicemia, aferição da pressão e orientações em saúde. Quem estiver por lá e 
não for associado Sesc RN poderá aproveitar o momento para fazer a carteirinha. 
Além dos quatro polos, o Sesc RN também promoverá torneios esportivos na cidade 
de Assú para comemorar o Dia do Trabalhador. 
 
Corrida do Comerciário 
 
A 5ª Corrida do Comerciário será realizada pela primeira vez na Zona Norte de Natal, 
com largada e chegada em frente ao Complexo Cultural da UERN, na Av. João 
Medeiros Filho. Os percursos serão de 5 e 10 km para a categoria Adulto (incluindo 
Comerciário, Comunidade e portadores de necessidades especiais), além da Corrida 
Infantil (recreativa), cujo percurso varia entre 40 e 50m. Ao todo, 1.700 corredores 
participarão da corrida. 
 
A prova será arbitrada e regulamentada pela Confederação Brasileira de Atletismo e 
pela Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo (FNA). O resultado extra-oficial 
será divulgado em no máximo 50 minutos após a largada do evento. Os primeiros 
lugares nas categorias Adulto ganham kits esportivos, bicicletas, troféus e diárias nas 
hospedagens Sesc RN. Todos os participantes ganharão medalhas. 
 



 

A entrega dos kits para os participantes acontece dias 29 e 30/04 no Sesc Centro 
(Cidade Alta). Comerciários devem levar, além dos 2 kg de alimentos, a carteirinha 
do Sesc dentro da validade. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc RN promove 5º Dia do Trabalhador Quando? 01/05 
Onde? 
NATAL: 
Sesc Ponta Negra – das 8h às 15h  
Horário largada 5ª Corrida do Comerciário: 16h  
Entrega kits Corrida: 29 e 30/05, no Sesc Cidade Alta – 08h às 20h 
Sesc Zona Norte – 9h às 13h 
MOSSORÓ: Sesc Mossoró, das 8h às 15h 
CAICÓ: Sesc Seridó, das 8h às 15h 
ENTRADA GRATUITA 
 
Atualizado em 29 de abril às 11:35 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉSBTER NERI            DATA: 29.04.14 
 
Sesc Seridó oferece programação gratuita no Dia do Trabalhador nesta quinta   - 
 
É nesta quinta-feira (1º de maio), Dia do Trabalhador, que o Sistema Fecomércio RN, 
por meio do Sesc, promoverá – como faz há cinco anos –, grandes eventos 
simultâneos para celebrar a data. A programação em Caicó acontece na unidade 
Sesc Seridó, das 8h às 15h. Saúde, cultura, lazer, recreação infantil, esportes e muito 
mais serão oferecidos de forma gratuita. As unidades Sesc Ponta Negra, Sesc Zona 
Norte e Sesc Mossoró também participam da comemoração. 
 
A Gincana Recreativa entre comerciários de várias empresas é mais uma novidade 
da 5ª edição do evento. A atividade foi idealizada com o objetivo de demonstrar aos 
comerciários, por meio de atividades lúdicas, os cinco programas desenvolvidos pelo 
Sesc RN: Lazer, Assistência, Educação, Saúde e Cultura. Para suar a camisa, tem mais 
atividades físicas, como torneios de futevôlei, futsal, vôlei de areia e aulas de dança. 
A área da cultura também está recheada de atrações: apresentações musicais, 
contação de histórias, artes circenses e mamulengos são mostras do que estará à 
disposição. Brinquedos infláveis e outros jogos infantis farão a alegria dos pequenos. 
 
A saúde também será foco do Dia do Trabalhador, com a oferta de serviços como 
teste de glicemia, aferição da pressão e orientações em saúde. Quem estiver por lá e 
ainda não for associado Sesc RN poderá aproveitar o momento para fazer a 
carteirinha. Além dos quatro polos, o Sesc RN também promoverá torneios 
esportivos na cidade de Assú para comemorar o Dia do Trabalhador. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES            DATA: 29.04.14 
Sesc Seridó oferece programação gratuita no Dia do Trabalhador - Blog do Robson 
Pires 
 
29/abr/2014 
  
ás 10:50 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Sesc Seridó oferece programação gratuita no Dia do Trabalhador  
 
Na quinta-feira (1º), Dia do Trabalhador, o Sistema Fecomércio RN, por meio do 
Sesc, promoverá grandes eventos simultâneos para celebrar a data. A programação 
em Caicó acontece na unidade Sesc Seridó, das 8h às 15h. Saúde, cultura, lazer, 
recreação infantil, esportes e muito mais serão oferecidos de forma gratuita. As 
unidades Sesc Ponta Negra, Sesc Zona Norte e Sesc Mossoró também participam da 
comemoração. 
 
A Gincana Recreativa entre comerciários de várias empresas é mais uma novidade 
da 5ª edição do evento. A atividade foi idealizada com o objetivo de demonstrar aos 
comerciários, por meio de atividades lúdicas, os cinco programas desenvolvidos pelo 
Sesc RN: Lazer, Assistência, Educação, Saúde e Cultura. 
 
Para suar a camisa, tem mais atividades físicas, como torneios de futevôlei, futsal, 
vôlei de areia e aulas de dança. A área da cultura também está recheada de 
atrações: apresentações musicais, contação de histórias, artes circenses e 
mamulengos são mostras do que estará à disposição. Brinquedos infláveis e outros 
jogos infantis farão a alegria dos pequenos. 
 
A saúde também será foco do Dia do Trabalhador, com a oferta de serviços como 
teste de glicemia, aferição da pressão e orientações em saúde. Quem estiver por lá e 
ainda não for associado Sesc RN poderá aproveitar o momento para fazer a 
carteirinha. Além dos quatro polos, o Sesc RN também promoverá torneios 
esportivos na cidade de Assú para comemorar o Dia do Trabalhador. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SIDNEY SILVA            DATA: 29.04.14 
 
Sesc Seridó oferece programação gratuita no Dia do Trabalhador 
 
É nesta quinta-feira (1º de maio), Dia do Trabalhador, que o Sistema Fecomércio RN, 
por meio do Sesc, promoverá – como faz há cinco anos –, grandes eventos 
simultâneos para celebrar a data. A programação em Caicó acontece na unidade 
Sesc Seridó, das 8h às 15h. Saúde, cultura, lazer, recreação infantil, esportes e muito 
mais serão oferecidos de forma gratuita. As unidades Sesc Ponta Negra, Sesc Zona 
Norte e Sesc Mossoró também participam da comemoração. 
 
A Gincana Recreativa entre comerciários de várias empresas é mais uma novidade 
da 5ª edição do evento. A atividade foi idealizada com o objetivo de demonstrar aos 
comerciários, por meio de atividades lúdicas, os cinco programas desenvolvidos pelo 
Sesc RN: Lazer, Assistência, Educação, Saúde e Cultura. 
 
Para suar a camisa, tem mais atividades físicas, como torneios de futevôlei, futsal, 
vôlei de areia e aulas de dança. A área da cultura também está recheada de 
atrações: apresentações musicais, contação de histórias, artes circenses e 
mamulengos são mostras do que estará à disposição. Brinquedos infláveis e outros 
jogos infantis farão a alegria dos pequenos. 
 
A saúde também será foco do Dia do Trabalhador, com a oferta de serviços como 
teste de glicemia, aferição da pressão e orientações em saúde. Quem estiver por lá e 
ainda não for associado Sesc RN poderá aproveitar o momento para fazer a 
carteirinha. 
 
Além dos quatro polos, o Sesc RN também promoverá torneios esportivos na cidade 
de Assú para comemorar o Dia do Trabalhador. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ           DATA: 29.04.14 
 

Dia do trabalhador será festejado pelo Sesc Seridó «  Blog do Seridó 
 
 
É nesta quinta-feira (1º de maio), Dia do Trabalhador, que o Sistema Fecomércio RN, 
por meio do Sesc, promoverá – como faz há cinco anos –, grandes eventos 
simultâneos para celebrar a data. A programação em Caicó acontece na unidade 
Sesc Seridó, das 8h às 15h. Saúde, cultura, lazer, recreação infantil, esportes e muito 
mais serão oferecidos de forma gratuita. As unidades Sesc Ponta Negra, Sesc Zona 
Norte e Sesc Mossoró também participam da comemoração. 
 
A Gincana Recreativa entre comerciários de várias empresas é mais uma novidade 
da 5ª edição do evento. A atividade foi idealizada com o objetivo de demonstrar aos 
comerciários, por meio de atividades lúdicas, os cinco programas desenvolvidos pelo 
Sesc RN: Lazer, Assistência, Educação, Saúde e Cultura. Para suar a camisa, tem mais 
atividades físicas, como torneios de futevôlei, futsal, vôlei de areia e aulas de dança. 
A área da cultura também está recheada de atrações: apresentações musicais, 
contação de histórias, artes circenses e mamulengos são mostras do que estará à 
disposição. Brinquedos infláveis e outros jogos infantis farão a alegria dos pequenos. 
 
A saúde também será foco do Dia do Trabalhador, com a oferta de serviços como 
teste de glicemia, aferição da pressão e orientações em saúde. Quem estiver por lá e 
ainda não for associado Sesc RN poderá aproveitar o momento para fazer a 
carteirinha. Além dos quatro polos, o Sesc RN também promoverá torneios 
esportivos na cidade de Assú para comemorar o Dia do Trabalhador. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM           DATA: 29.04.14 
 
Sesc comemora Dia do Trabalhador nesta quinta - Notícias - Cidades - 
Nominuto.com 
 
 
Nesta quinta-feira (1), Dia do Trabalhador, o Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, 
promoverá pelo quinta ano consecutivo, eventos simultâneos para celebrar a data. 
Pela 1ª vez, o Sesc Zona Norte sediará a programação gratuita em Natal, que inclui a 
tradicional Corrida do Comerciário, saúde, cultura, lazer e esportes. As unidades Sesc 
Ponta Negra, Mossoró e Seridó (Caicó) também integram a programação, iniciada às 
8h.   A Gincana Recreativa entre comerciários de várias empresas é mais uma 
novidade da 5ª edição do evento. A atividade foi idealizada com o objetivo de 
demonstrar aos comerciários, por meio de atividades lúdicas, os cinco programas 
desenvolvidos pelo Sesc RN: Lazer, Assistência, Educação, Saúde e Cultura.   Para 
suar a camisa, tem mais atividades físicas, como torneios de futevôlei, futsal, vôlei 
de areia e aulas de dança. A área da cultura também está recheada de atrações: 
apresentações musicais, contação de histórias, artes circenses e mamulengos são 
mostras do que estará à disposição. Brinquedos infláveis e outros jogos infantis farão 
a alegria dos pequenos.   A saúde também será foco do Dia do Trabalhador, com a 
oferta de serviços como teste de glicemia, aferição da pressão e orientações em 
saúde. Quem estiver por lá e não for associado Sesc RN poderá aproveitar o 
momento para fazer a carteirinha. Além dos quatro polos, o Sesc RN também 
promoverá torneios esportivos na cidade de Assú para comemorar o Dia do 
Trabalhador.   Corrida do Comerciário  A 5ª Corrida do Comerciário será realizada 
pela primeira vez na Zona Norte de Natal, com largada e chegada em frente ao 
Complexo Cultural da UERN, na Av. João Medeiros Filho. Os percursos serão de 5 e 
10 km para a categoria Adulto (incluindo Comerciário, Comunidade e portadores de 
necessidades especiais), além da Corrida Infantil (recreativa), cujo percurso varia 
entre 40 e 50m. Ao todo, 1.700 corredores participarão da corrida.   A prova será 
arbitrada e regulamentada pela Confederação Brasileira de Atletismo e pela 
Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo (FNA). O resultado extra-oficial será 
divulgado em no máximo 50 minutos após a largada do evento. Os primeiros lugares 
nas categorias Adulto ganham kits esportivos, bicicletas, troféus e diárias nas 
hospedagens Sesc RN. Todos os participantes ganharão medalhas.   A entrega dos 
kits para os participantes acontece dias 29 e 30/04 no Sesc Centro (Cidade Alta). 
Comerciários devem levar, além dos 2 kg de alimentos, a carteirinha do Sesc dentro 
da validade.   Serviço: Sesc RN promove 5º Dia do Trabalhador 01/05 Sesc Ponta 
Negra – das 8h às 15h Horário largada 5ª Corrida do Comerciário: 16h Entrega kits 
Corrida: 29 e 30/05, no Sesc Cidade Alta – 08h às 20h Sesc Zona Norte – 9h às 13h 
Mossoró: Sesc Mossoró, das 8h às 15h Caicó: Sesc Seridó, das 8h às 15h Entrada 
Gratuita Outras informações: www.sescrn.com.br 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 30.04.14       EDITORIA: RODA VIVA 

  
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA            DATA: 29.04.14 
 
BLOG DO CARLOS COSTA: CIDADE DE CORONEL EZEQUIEL RECEBE ODONTO/SESC 

 
 
A unidade móvel OdontoSesc 
chegará ao seu 21º destino: a cidade de Coronel Ezequiel, durante 60 dias úteis, a 
iniciativa, promovida pelo Sistema Fecomércio 
RN, por meio do Sesc, oferecerá serviços odontológicos gratuitos à população 
local. A inauguração está marcada para acontecer dia 29/04, às 19h, na Praça 
José Pedro de Farias, onde ficará estacionada a unidade. A ação é feita em 
parceria com a Prefeitura Municipal. 
 
Os atendimentos na unidade 
começam dia 05/05, e serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. 
Os procedimentos envolvem tanto a parte curativa (restauração, extração) e 
preventiva quanto ações de educação em saúde, com atividades em escolas 
voltadas a alunos e professores. A expectativa é de que 400 pacientes sejam 
atendidos, além das ações educativas promovidas. 
 
Uma equipe de dez 
profissionais atende na unidade, dotada de equipamentos de ponta: quatro 
consultórios bem equipados, sala de esterilização, de escovação e de raios-X 
com revestimento e área de espera. Cada consultório tem um monitor, que exibe 



 

vídeos educativos ou musicais para relaxar o paciente. Desde 2011, ano em que 
começou a atuar, a OdontoSesc já realizou mais de 483 mil atendimentos.  
 
Para marcar a consulta, o 
público deverá apresentar comprovante de residência e documento de identidade 
(RG). Se for comerciário, deverá apresentar, ainda, a declaração da empresa que 
trabalha, com o nome do funcionário e dependentes, se for o caso. Os 
estudantes, por sua vez, deverão apresentar a declaração da escola contendo 
matrícula e frequência do aluno. A prioridade nos atendimentos será, na 
sequência: os comerciários e seus dependentes, os alunos de escolas públicas e 
a população em geral. 
 
Além da unidade móvel, a 
assistência odontológica do Sesc RN também inclui três clínicas fixas 
localizadas em Natal, Mossoró e Macaíba. 
 
O quê? OdontoSesc chega a 
Coronel Ezequiel 
 
Inauguração? Dia 29/04, às 
19h, na Praça José Pedro de Farias 
 
Agendamento de consultas? Dia 
30/05, a partir das 8h 
 
Período de atuação? 60 dias 
úteis (a partir do dia 05/05) 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 29.04.14 
 
Inscrições para cursos preparatórios gratuitos do Sesc-RN para o Enem terminam 
hoje 
 
 
Vão até esta terça-feira (29) as inscrições para os cursos preparatórios gratuitos para 
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Oferecidos pelo Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG) – iniciativa do Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Sesc –, os cursos disponibilizam 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. As 
inscrições podem ser feitas até segunda-feira (28/04), das 8h às 16h (exceto no fim 
de semana), nas unidades Sesc das respectivas cidades. O edital completo e mais 
informações estão disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
O Sesc RN firmou parceria com os melhores professores e instituições de ensino dos 
três municípios potiguares para imprimir excelência no conteúdo repassado nas 
aulas. Tudo é gratuito: da inscrição ao material didático. Serão abordadas as 
disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências 
da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática. 
 
A lista com os selecionados será divulgada dia 02/05 no site do Sesc RN. As aulas 
acontecem de 05/05 a 31/10, nos períodos matutino e vespertino. Em Natal, 240 
alunos assistirão às aulas no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, 100 alunos terão 
acesso aos cursos no Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, o colégio Cuca receberá os 
200 estudantes selecionados. Cada turma percorrerá uma carga horária de 80 horas 
mensais. É o segundo ano que o Sesc RN oferece aulões gratuitos preparatórios para 
o certame. 
 
Sobre o PCG 
 
O público-alvo do PCG é formado por comerciários e seus dependentes, como 
também por estudantes de escolas públicas, cuja renda familiar mensal não 
ultrapasse três salários mínimos nacionais. 
 
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, 
caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. Também 
deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Vale lembrar que a renda familiar mensal do candidato não pode 
ultrapassar o valor de três salários mínimos nacionais.  Caso o interessado em fazer o 
curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
Serviço: 



 

 
O quê? Inscrições abertas aulões de revisão para o ENEM 
 
Quando? Até dia 28/04, das 8h às 16h (exceto final de semana) Onde se inscrever? 
NATAL: Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta) MOSSORÓ: Sesc Mossoró 
(Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) CAICÓ: Sesc Seridó (Rua Washington 
Luiz, nº. 55, Boa Passagem) 
 
Mais informações: www.sescrn.com.br 
 
Atualizado em 29 de abril às 10:30 
 
 
Classificação: Positiva



 

VEÍCULO: BLOG LEONARDO SODRÉ            DATA: 29.04.14 
 
.: Inscrições para cursos preparatórios gratuitos para ENEM são prorrogadas 
 
Inscrições podem ser feitas até hoje (29). Serão disponibilizadas 540  vagas para 
Natal, Mossoró e Caicó 
 
Vão até amanhã (29/04) as inscrições para os cursos preparatórios gratuitos para o 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Oferecidos pelo Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG) – iniciativa do Sistema Fecomércio RN, por 
meio do Sesc –, os cursos disponibilizam 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. As 
inscrições podem ser feitas até segunda-feira (28/04), das 8h às 16h (exceto no fim 
de semana), nas unidades Sesc das respectivas cidades. O edital completo e mais 
informações estão disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br.   
O Sesc RN firmou parceria com os melhores professores e instituições de ensino dos 
três municípios potiguares para imprimir excelência no conteúdo repassado nas 
aulas. Tudo é gratuito: da inscrição ao material didático. Serão abordadas as 
disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências 
da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática.  
A lista com os selecionados será divulgada dia 02/05 no site do Sesc RN. As aulas 
acontecem de 05/05 a 31/10, nos períodos matutino e vespertino. Em Natal, 240 
alunos assistirão às aulas no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, 100 alunos terão 
acesso aos cursos no Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, o colégio Cuca receberá os 
200 estudantes selecionados. Cada turma percorrerá uma carga horária de 80 horas 
mensais. É o segundo ano que o Sesc RN oferece aulões gratuitos preparatórios para 
o certame.  
Sobre o PCG 
 
O público-alvo do PCG é formado por comerciários e seus dependentes, como 
também por estudantes de escolas públicas, cuja renda familiar mensal não 
ultrapasse três salários mínimos nacionais. 
 
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, 
caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. Também 
deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Vale lembrar que a renda familiar mensal do candidato não pode 
ultrapassar o valor de três salários mínimos nacionais.  Caso o interessado em fazer o 
curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas aulões de revisão para o ENEM  



 

Quando? Até dia 28/04, das 8h às 16h (exceto final de semana)  
Onde se inscrever?  
NATAL: Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta)  
MOSSORÓ: Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia)  
CAICÓ: Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem)  
Mais informações: www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO WALLACE            DATA: 29.04.14 
 

 
Ginásio do SESC será realidade graças a iniciativa da Paróquia de Santa Rita  
 
O grupo na Maçonaria, que trabalha em parceria com o SESC e outros grupos e 
segmentos sociais de Santa Cruz, conseguiram com a Paróquia de Santa Rita a 
doação de um terreno para construção do Ginásio do SESC em Santa Cruz. 
 
O terreno tem boa localização, em um ponto de altitude considerável e com uma 
vista do panorama da cidade de Santa Cruz, sendo próximo à Caixa D’Água do 
Conjunto Cônego Monte. 
 
O Ginásio do SESC é objetivo de muitos há quase seis anos, não tendo sido atração 
para os olhos dos políticos de Santa Cruz, que não articularam mais um benefício 
para um cidade. 
 
As articulações para construção do Ginásio do SESC continuam e agora bem mais 
próximas da realidade. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ASSESSOR RN            DATA: 29.04.14 
AssessoRN.com: Rede lança campanha de combate ao tráfico de pessoas; em Natal 
será nesta quarta, dia 30 
 
 
A Rede ‘Um grito pela vida’, formada por religiosos,  promove a 
campanha ‘ Jogue a favor da vida’. O objetivo é trabalhar, junto à população, o 
combate ao tráfico de pessoas humanas. Em Natal, a campanha será lançada para a 
imprensa, na próxima quarta-feira, dia 30, às 9 horas, no Centro Pastoral Pio X 
(subsolo da Catedral Metropolitana). 
 
Depois da apresentação à 
imprensa natalense, serão realizadas outras atividades. Nos dias 7 e 8 de maio, 
os objetivos da campanha serão trabalhados por ocasião da Jornada de Estudos da 
Faculdade de Filosofia e Teologia Dom Heitor Sales, no auditório do SESC, no 
centro da capital. Nos dias, 13, 14, 15, 16 e 19, haverá panfletagem nas 
principais avenidas, rodoviária e aeroporto de Natal. 
 
A Campanha acontece em 
consonância com a Campanha da Fraternidade 2014, cuja temática é tráfico 
humano, e recebe o nome ‘Jogue a favor da vida’, tendo em vista a proximidade 
da Copa do Mundo, no Brasil. 
 
A Rede ‘Um grito pela 
vida’ é uma iniciativa da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB),  está presente 
em 22 estados do Brasil e atua 
na prevenção ao tráfico de pessoas, principalmente para fins de exploração sexual. 
 
Mais informações: Irmão 
Tálisson Ferreira – coordenador da Rede, em Natal – (84) 9695-4876 
 
Pascom  
 
[pascom@arquidiocesedenatal.org.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

Rede lança campanha de combate ao tráfico de pessoas 
 
http://www.natalpress.com.br/site/index.php/component/content/article/29-
destaques/4237-rede-lanca-campanha-de-combate-ao-trafico-de-pessoas 
 
Clippada em: 29/04/2014 
 
A Rede ‘Um grito pela vida’, formada por religiosos, promove a campanha ‘ Jogue a 
favor da vida’. O objetivo é trabalhar, junto à população, o combate ao tráfico de 
pessoas humanas. Em Natal, a campanha será lançada para a imprensa, na próxima 
quarta-feira, dia 30, às 9 horas, no Centro Pastoral Pio X (subsolo da Catedral 
Metropolitana). Depois da apresentação à imprensa natalense, serão realizadas 
outras atividades. Nos dias 7 e 8 de maio, os objetivos da campanha serão 
trabalhados por ocasião da Jornada de Estudos da Faculdade de Filosofia e Teologia 
Dom Heitor Sales, no auditório do SESC, no centro da capital. Nos dias, 13, 14, 15, 16 
e 19, haverá panfletagem nas principais avenidas, rodoviária e aeroporto de Natal. 
 
A Campanha acontece em consonância com a Campanha da Fraternidade 2014, cuja 
temática é tráfico humano, e recebe o nome ‘Jogue a favor da vida’, tendo em vista a 
proximidade da Copa do Mundo, no Brasil. 
 
A Rede ‘Um grito pela vida’ é uma iniciativa da Conferência dos Religiosos do Brasil 
(CRB), está presente em 22 estados do Brasil e atua na prevenção ao tráfico de 
pessoas, principalmente para fins de exploração sexual. 
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 Senac Caicó realiza workshop para debater aprendizagem e inserção de jovens no 
mercado de trabalho O evento segue até quarta-feira (30), com atividades no 
horário das 13h30 às 17h40, no auditório da Casa do Empresário 
O Senac Caicó realiza, a partir de amanhã (29), a segunda edição do Workshop 

Aprendizagem Comercial, que abordará o tema "Lei da Aprendizagem: Educação, 
Trabalho e Cidadania na Prática". O evento segue até quarta-feira (30), com 
atividades no horário das 13h30 às 17h40, no auditório da Casa do Empresário. 

A iniciativa tem o objetivo de discutir o panorama do mercado de trabalho para 
jovens e adolescentes, a partir da perspectiva da Lei de Aprendizagem. A 
programação é gratuita e contará com palestras e apresentações culturais. Foram 
disponibilizadas 100 vagas para inscrições, que já estão totalmente preenchidas. 

A iniciativa faz parte das atividades práticas dos alunos do Programa de 
Aprendizagem Comercial em Caicó. Dessa forma, com a supervisão de profissionais 
da instituição, eles se responsabilizaram pelo planejamento, organização da 
estrutura e execução do evento. 

Saiba mais - Desde a criação da Instituição, uma das prioridades é o atendimento à 
juventude, especialmente por meio do Programa de Aprendizagem Comercial. 
Iniciado em 2002 para atender aprendizes encaminhados pelas empresas do setor 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Programa vem se modificando para 
acompanhar as mudanças ocorridas nas leis do trabalho e da educação e, também, 
no mercado. 

  

Fonte: Senac RN  
Classificação: Positiva 
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