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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 30.04.14             EDITORIA: CIDADES  
 
Campanha contra tráfico humano quer conscientizar população durante a Copa | O 
Jornal de Hoje 
 
 
 

 
 
Buscando conscientizar a população sobre os riscos e como agir diante do tráfico de 
pessoas, a Rede “Um grito pela vida” está promovendo a campanha “Jogue a favor 
da vida”, iniciativa que irá mobilizar ações durante o Mundial de Futebol no Brasil. 
Em Natal, a campanha foi lançada na manhã desta quarta-feira (30), no Centro 
Pastoral Pio X, subsolo da Catedral Metropolitana. 
 
A rede “Um grito pela vida” é uma iniciativa da Conferência dos Religiosos do Brasil 
(CRB) e está presente em 22 estados do país, atuando na prevenção a tráfico de 
pessoas, principalmente para fins de exploração sexual. 
 
A campanha promoverá ações na capital potiguar para alertar a populações sobre 
como funciona o tráfico de pessoas, seus riscos, como denunciar e distribuirá 
panfletos nas principais vias da cidade, com apoio da Secretaria Municipal de 



 

Mobilidade Urbana (Semob). Além disso, durante os jogos da Copa, voluntários 
serão mobilizados em pontos estratégicos, como a Arena das Dunas, Avenida 
Engenheiro Roberto Freire e no Aeroporto de Natal, para receber denuncias de casos 
que estejam ocorrendo e orientar as vítimas desse crime. 
 
Segundo coordenador da campanha, Tállison Ferreira, o principal objetivo da ação é 
trazer conscientização para os natalenses sobre o tráfico de pessoas, utilizando o 
cenário da Copa como foco. “Queremos trabalhar com a prevenção, favorecendo a 
reflexão e contribuindo para ações que coibam a exploração humana” afirmou. 
 
A iniciativa acontece em consonância com a Campanha da Fraternidade 2014, cuja 
temática é a mesma, e recebeu o nome “Jogue a favor da vida”, tendo em vista a 
proximidade da Copa do Mundo. 
 
Padre Edilson Nobre, vigário geral da Arquidiocese de Natal, reafirma que ação tem a 
Copa como momento para um debate mais amplo sobre o assunto. “Nesse contexto 
novo de preparação para a Copa haverá um fluxo muito maior de pessoas na cidade, 
mas além dos grandes benefícios, teremos muito problemas relacionados à 
exploração de pessoas. O problema é real e concreto, podendo se intensificar 
durante o mundial” alertou. 
 
Ele ainda explica que as pessoas devem ficar atentas para os casos que podem 
acontecer antes, durante e depois do evento. É neste intuito, que a campanha 
trabalha com o caráter informativo sobre o tráfico de pessoas. “As pessoas ficam 
muito animadas e vibrando pela bola que rola em campo e despercebem os 
problemas que as rodeiam. Nós estamos advertindo, para fazer esse trabalho de 
conscientização junto à população. Queremos que de fato a Copa seja brilhante, mas 
pelos benefícios, e que não traga prejuízos a questões sociais na vida das pessoas 
vulnerabilizadas e exploradas pelo tráfico humano” disse. 
 
Nos dia 7 e 8 de maio, o tema da campanha será debatido durante a Jornada de 
Estudos da Faculdade de Filosofia e Teologia Dom Heitor Sales, no auditório do Sesc. 
De 13 a 19 do mesmo mês, haverá a panfletagem nas principais avenidas de Natal, 
Rodoviária e Aeroporto. 
 
Tráfico de pessoas no Brasil 
 
Segundos dados do Ministério da Justiça, a maior incidência do tráfico internacional 
de brasileiros ou brasileiras é para fins de exploração sexual. De 475 vítimas 
identificadas pelo Ministério das Relações Exteriores, entre os anos de 2005 e 2011 
em seus consulados e embaixadas, 337 sofreram exploração sexual e 135 foram 
submetidas a trabalho escravo. 
 
Os países onde mais brasileiros e brasileiras vítimas de tráfico de pessoas foram 



 

encontradas são: Suriname, Suíça, Espanha e Holanda. O país onde foi registrada 
uma incidência maior de tráfico de pessoas foi o Suriname (que funciona como rota 
para a Holanda), com 133 vítimas, seguido da Suíça com 127, da Espanha com 104 e 
da Holanda com 71. 
 
De acordo com o Ministério da Saúde, as vítimas que procuram ajuda em serviços de 
saúde são na maioria mulheres na faixa etária entre 10 e 29 anos. Há uma maior 
incidência de vítimas, cerca de 30%, na faixa etária de 10 a 19 anos, de baixa 
escolaridade e solteiras. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA ON LINE/NELSON FREIRE           DATA: 01.05.14              
 
Marcelo Queiroz fala sobre o adiamento da votação do Super Simples | Ponto de 
Vista com Nelson Freire 
 

 
 
 
 
Neste primeiro de maio, o Blog Ponto de Vista fez uma rápida entrevista com o 
Presidente da Fecomercio RN, Marcelo Queiroz, sobre o adiamento da votação do 
Super Simples, projeto que seria votado na Câmara dos Deputados no ultimo dia 29 
de abril. O governo discordou de alguns pontos importantes do projeto de lei que 
busca simplificar o regime tributário para micro e pequenos empresários. 
 
Os principais foram o  que previa um reajuste de 20% no teto de faturamento dos 
beneficiários do programa, dos atuais R$ 3,6 milhões para R$ 4,2 milhões por ano, 
bem como o que prevê a inclusão de 232 categorias de autônomos, como corretores 
de imóveis, advogados e médicos no regime do Supersimples. 
 
Ao que tudo indica, poderá haver um acordo, com o abandono da ideia de ampliação 
em 20% do teto de faturamento, em troca do compromisso de Dilma sancionar a 
inclusão dos segmentos hoje excluídos do Simples.Todos os 232 setores entrarão em 
uma tabela nova de tributação, que prevê o recolhimento pelo lucro presumido a 
partir de 2015, o que atenuaria muito a renúncia de recursos fiscais. 
 
P - Presidente, qual a posição da Fecomercio sobre o Super Simples? 
 
Marcelo Queiroz - A Fecomércio apoia toda e qualquer iniciativa que venha a 
simplificar o emaranhado de leis e tributos que temos neste país. Um estudo recente 
da ONU, mostra que aqui no Brasil, em média as empresas gastam 2.600 horas, ou 
mais de 108 dias inteiros por ano, apenas para atender questões de ordem 
burocrática. É o maior tempo gasto com este assunto no mundo. 



 

 
P – Qual o tamanho da nossa carga tributária? 
 
Marcelo Queiroz - Em um pronunciamento que fiz no início desta semana, eu citei a 
sufocante carga tributária nacional, que é de 36,42% como um dos maiores 
problemas que nós empresários, empreendedores, geradores de emprego e renda 
temos que enfrentar. Não dá para ser competitivo assim. 
 
P – Qual a vantagem desse Projeto? 
 
Marcelo Queiroz - A nosso ver, aprovar as mudanças que estavam previstas no 
Projeto de Lei Complementar 221, que altera o Simples Nacional, ampliando em 
cerca de 450 mil o número de empresas beneficiadas, e melhorando o conjunto de 
benefícios para as micro e pequenas empresas, seria dar um fôlego extra, muito bem 
vindo, a este setor que é o verdadeiro motor da economia nacional. 
 
P – O que motivou o adiamento? 
 
Marcelo Queiroz - O que houve, na realidade, não foi um adiamento, e sim uma 
alteração, imposta pelo Planalto e pelos governadores, ao projeto original. A nosso 
ver, o projeto foi desfigurado. Ainda não temos um levantamento mais aprofundado 
– estamos trabalhando nisso – mas tenho certeza de que o impacto positivo que 
estávamos esperando foi bastante reduzido após as alterações, o que é lamentável. 
 
P - Obrigado Presidente. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TURISMO POR CRISTINA LIRA           DATA: 30.04.14              
 
Turismo por Cristina Lira : 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. 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE           DATA: 01.05.14              
 
Sesc e Sistema Fecomércio promovem hoje 5ª edição da Corrida do Comerciário  
 
 
O Sesc e o Sistema Fecomércio RN promovem na tarde desta quinta-feira a 5ª Edição 
da Corrida do Comerciário, na avenida João Medeiros Filho, zona Norte de Natal. O 
evento faz parte das comemorações do Dia do Trabalhador e tem previsão de início 
para as 16h. O percurso para os adultos terá entre 5 e 10 quilômetros e 40 e 50 
metros para as crianças (recreativa). Ao todo, 1700 corredores devem participar.  
A prova será coordenada pela Confederação Brasileira de Atletismo e pela Federação 
Norte Rio-Grandense de Atletismo (FNA). Os primeiros lugares receberam kits 
esportivos como premiação. Todos os participantes ganharão medalhas.  
 
“A Corrida do Comerciário vem sendo um grande sucesso de público há cinco anos e 
tem sido o ponto alto das nossas tradicionais comemorações do Dia do Trabalhador. 
Este ano mudamos um pouco o formato, distribuindo as comemorações em nossas 
unidades do Sesc, em Natal e no interior do estado e levando a corrida para a Zona 
Norte de Natal&quot;, declarou Marcelo Queiroz, presidente do Sistema Fecomérico 
RN. O pólo do Sesc em Ponta Negra contou com uma programação diversificada 
neste feriado. A orquestra xilofônica, formada por crianças e adolescentes, fizeram 
uma apresentação no local. Houve também jogos recreativos e realização de exames 
gratuitos para a população. Os serviços começaram as 8h e seguiram até o meio da 
tarde. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA           DATA: 01.05.14              
 
MARCELO QUEIROZ PRESTIGIA ATIVIDADES DO SESC NESSE FERIADO 
 

 
O Presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, começou o dia prestigiando 
as atividades do Dia do Trabalhador no Sesc Ponta Negra. 
 
A foto foi clicada pela Assessoria, e postada há pouco pelo chefe do setor de 
imprensa do órgão, Luciano Kleiber. 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: ESPORTE AMADOR           DATA: 01.05.14              
 

Sesc promove festa do trabalhador na Zona Norte 
 
 

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 Assu 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 

http://esporteamadorrn.blogspot.com.br/2014/05/sesc-promove-festa-do-trabalhador-na.html


 

Filho. Os percursos serão de 5 e 10 km para a categoria adulta - 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. O resultado extra-oficial será 
divulgado em no máximo 50 minutos após a largada do evento. Os primeiros lugares 
na categoria adulta ganham kits esportivos, bicicletas, troféus e diárias nas 
hospedagens Sesc RN. 
Todos os participantes ganharão medalhas. A prova começa às 16h.  
 Por Júlio Rocha, do Portal 
Noar   
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: ROSALIE ARRUDA           DATA: 01.05.14              
 Comércio fechado em Natal  no dia 01 maio 
 
O comércio de Natal funciona em horário diferenciado nesta quinta-feira (1º de 
maio), feriado do dia do trabalhador. 
Comércio de Rua / Supermercados / Bancos / Fechado. 
 
Shopping Midway Mall Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h. Cinema: Funciona 
na programação normal. 
 
Natal Shopping Praça de Alimentação e Lazer: 11h00 às 22h. 
 
Praia Shopping Praça de Alimentação e Lazer: A partir das 11h. 
 
Shopping Cidade Jardim Praça de Alimentação: A partir das 11h 
 
Shopping Via Direta Fechado. 
 
Natal Norte Shopping Praça de Alimentação e Lazer: 11:00h às 22h 
 
Neste dia 1º de maio, o Sesc Zona Norte sediará programação gratuita em Natal, que 
inclui a tradicional Corrida do Comerciário (em sua 5ª edição), saúde, cultura, lazer e 
esportes. O Sistema Fecomércio/RN, por meio do Sesc, realiza pela primeira vez a 
corrida na Zona Norte. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: MARCOS DANTAS          DATA: 30.04.14              
Sesc Seridó oferece programação gratuita no Dia do Trabalhador » Blog do Marcos 
Dantas 
 
 
 
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 TUTOMSPORTS         DATA: 01.05.14              
 
 
Blog Tatutom Sports: Time da Princesa conquista o Tri Campeonato dos 
trabalhadores 
 

 
 
Comandados pelo polivalente Thiago moral e cia, a equipe da Super Rádio Princesa 
conquistou pela 3º vez consecutiva, o Terceiro Campeonato dos comerciários neste 
dia 01 de Maio, evento realizado no Ginásio Poliesportivo Deputado Arnóbio Abreu, 
em comemoração pelo dia do trabalho, o torneio foi promovido pelo SESC e pelo 
Sindicato do Comércio Varejista do Assu. Além do título invicto o time da Princesa 



 

ainda levou o troféu de goleiro menos vazado e artilheiro da competição. O Técnico 
Tri Campeão é o Super Ido Aprígio. Após a conquista o elenco Campeão fez uma 
boca livre no Dida.com, Confira a foto dos Campeões.  
 
Imagem: SESC 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG O CÂMARA         DATA: 01.05.14              

Equipe do Samu Mossoró faz companha de 

orientação no dia do Trabalhador 
 

 
 
Clippada em: 01/05/2014 
 
Uma equipe de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu 
de Mossoró aproveitou o feriado alusivo ao trabalhador Brasileiro para uma 
campanha Educativa e de orientação, quanto ao funcionamento do órgão.  
 
A panfletagem começou nas dependências do Serviço Social do Comercio, SESC e 
tem como objetivo conscientizar pais de Família e a população em geral quanto à 
falsa comunicação de ocorrência “O Trote” nos pedidos de socorro ao órgão.  
 
Quando alguém liga para a Central do Samu sem necessidade, além de ser crime, 
isso pode está colocando em risco, vidas de outras pessoas, que por acaso estejam 
precisando do socorro medico. Os profissionais advertem os pais a orientarem seus 
filhos a não praticarem o crime de trote ao Samu.  
 
Art. 340 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40: Provocar a ação de autoridade, 
comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter 
verificado: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.  
 
É uma questão de educação e conscientização. Não Passe Trotes. 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS DA ESCOSSIA         DATA: 01.05.14              
 
Clippada em: 01/05/2014 
 
AGENDA DE CAMPANHA - 01/05/2014    
 
07h00 – Passeio ciclístico do Dia do Trabalhador 
 
08h00 – Caminhada pelo bairro Três Vinténs 
 
11h00 – Visita a Festa dos Comerciários (SESC) 
 
16h00 – Caminhada no Vight Rosado 
 
17h00 – Caminhada no Parque Universitários 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG RAIMUNDINHO DUARTE         DATA: 01.05.14              
 
Blog Raimundinho Duarte: Agenda de campanha de Gutemberg Dias 
 
Quinta-feira 01/05/2014 
 
07h00 – Passeio ciclístico do Dia do Trabalhador 
 
08h00 – Caminhada pelo bairro Três Vinténs 
 
11h00 – Visita a Festa dos Comerciários (SESC) 
 
16h00 – Caminhada no Vight Rosado 
 
17h00 – Caminhada no Parque Universitários 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE/ NELSON FREIRE        DATA: 30.04.14              
 
Comércio estará fechado amanhã | Ponto de Vista com Nelson Freire 
 

 
 
Posted on 30. Apr, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
O comércio da capital potiguar sofrerá mudanças durante o Dia Mundial do 
Trabalho, comemorado amanhã (1º). Durante o feriado do trabalhador, os lojistas, 
as instituições financeiras e o poder público param suas atividades. Além deles, a 
CBTU informou que o Sistema de Trens Urbanos de Natal não funcionará. O serviços 
serão retomadas na sexta-feira (2). Neste dia 1º de maio, o Sesc Zona Norte sediará 
programação gratuita em Natal, que inclui a tradicional Corrida do Comerciário (em 
sua 5ª edição), saúde, cultura, lazer e esportes. O Sistema Fecomércio/RN, por meio 
do Sesc, realiza pela primeira vez a corrida na Zona Norte. As unidades Sesc Ponta 
Negra, Mossoró e Seridó (Caicó) também integram a programação, iniciada às 8h. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 30.04.14              
Coletivo Atores à Deriva apresenta 'A Mar Aberto' nesta quarta no TCP - Portal No 
Ar 
 
No dia 18 de abril o espetáculo A Mar Aberto completou seis anos em atividade. 
Nesta quarta-feira (30), o espetáculo volta ao palco em uma única apresentação 
antes de partir para mares baianos. A intenção é comemorar a nova idade do 
espetáculo que deu origem ao Coletivo Atores à Deriva. A apresentação será às 20h 
no Teatro de Cultura Popular Chico Daniel (TCP/FJA). 
 
O espetáculo dirigido por Henrique Fontes, narra a história do pescador José 
Hermírio (Doc Câmara) que apanhado numa rede de emoções além da sua 
compreensão, luta para se desvencilhar de seu desejo, num intenso conflito 
emocional que se desenrola ao sabor das ondas, em mar aberto. Preconceito, 
religiosidade, rudeza e culpa, estão presentes no espetáculo dos Atores à Deriva. A 
mar aberto é livremente inspirada na obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 
Rosa e, desde que estreou, em 2008, já esteve em importantes festivais, como o 
Festival de Inverno de Garanhuns-PE e Mostra SESC Cariri- CE, Porto Alegre em Cena- 
RS, Caxias em Cena-RS, FENTEP – Festival de Presidente Prudente-SP, entre outros. 
 
O Coletivo Atores à Deriva se mantém há seis anos em atividade contínua, 
produzindo e circulando com os seus espetáculos, estabelecendo parcerias com 
outros artistas e grupos de teatro por onde passa. Uma dessas parcerias será com A 
Outra Cia de Teatro – BA, grupo que compartilha o projeto “Mar de Cá, Mar de Lá” 
com os Atores à Deriva, este projeto foi contemplado em 2013 com o Prêmio 
FUNARTE de Teatro – Myriam Muniz. Em maio os Atores à Deriva desembarcam em 
Salvador – BA com o seu repertório para uma temporada de 20 dias, A Outra Cia de 
Teatro- BA virá a Natal em agosto, também com 3 espetáculos na bagagem. 
 
Convidamos todos para comemorar conosco, navegar nesse mar aberto e à deriva 
com nossos atores. 
 
  
 
Serviço 
 
A Mar Aberto 
 
Quando: 30 de abril 
 
Horário: 20h 
 
Onde: TCP- Teatro de Cultura Popular | Rua Jundiaí, 641 – Tirol – Natal/RN 



 

 
Quanto: R$ 10,00 (Preço Promocional) 
 
Informações: 8825-2044 – Doc Câmara | 8838 – 4235 – Paulo Lima 
 
Classificação: 16 anos 
 
  
 
Atualizado em 30 de abril às 08:04 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM       DATA: 01.05.14              
 
 
Senac divulga processo seletivo  para contratação de profissionais  - Notícias - 
Educação - Nominuto.com 
 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/RN) divulga processo  
seletivo para contratação de profissionais nos municípios de Natal 
 e Mossoró. Há oportunidades nas áreas de pedagogia, manutenção, bem  
como para professores nos segmentos de Turismo e Hospitalidade, Ambiente 
 e Saúde e Gestão e Negócios. 
 
A inscrição será realizada por meio de envio de currículos, até às  
23h59min do dia 08 de maio, observando o horário oficial local, 
pelo site 
http://curriculoweb.rn.senac.br. O candidato poderá se inscrever em um único 
 cargo. 
 
A seleção pretende avaliar as competências dos candidatos, considerando  
procedimentos que podem variar entre análise curricular, prova de  
conhecimento técnico e prático, dinâmicas 
 de grupo e entrevistas. O edital com o detalhamento das informações  
está disponível no endereço 
www.rn.senac.br/trabalheconosco. 
 
O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de  
homologação da seleção, podendo ser prorrogável por igual período. 
 
Presente há mais de 65 anos no Rio Grande do Norte, o Senac conta, 
 atualmente, com dez unidades no estado, localizadas nos municípios de  
Assú, Caicó, Macaíba, Mossoró, Natal e Parnamirim. Para 2014, a  
expectativa é que o Senac qualifique cerca de 45 mil pessoas em cursos  
nos segmentos de  idiomas, informática, beleza, gastronomia, 
 turismo e hospitalidade, saúde, gestão e negócios. 
 
CONHEÇA AS VAGAS DISPONÍVEIS: 
 
NATAL 
 
Técnico Operacional I - Manutenção  
 
Requisito: Estar cursando ensino 
 médio e curso de qualificação profissional na área de manutenção.  



 

Possuir domínio técnico 
 da área de pintura, elétrica, hidráulica e mecânica, bem como noções de 
 marcenaria e alvenaria.  Possuir Certificação NR10 e bom relacionamento 
 interpessoal. 
 
Vagas:   02 
 
Remuneração:  
R$: 1.120,18 
 
Encarregado Operacional - Manutenção  
 
Requisito:  
Possuir 
 ensino médio completo e certificado de NR10. Ter formação técnica em  
edificações, domínio técnico da área de manutenção em sistemas  
telefônicos, elétricos e hidrosanitários de edificações. 
 Possuir postura profissional e habilidade em coordenação de equipes  
multidisciplinares e bom relacionamento interpessoal. 
 
Vagas:   01 
 
Remuneração:  
R$: 1.507,88 
 
Supervisor Operacional I - Pedagogia  
 
Requisito: 
 Possuir formação na área de pedagogia, ter conhecimento de educação  
profissional e domínio de planejamento pedagógico, bem como habilidade  
em coordenação, desenvolvimento 
 e motivação de equipes. Apresentar bom relacionamento interpessoal.  
 
Vagas:   01 
 
Remuneração:  
R$: R$ 2.028,92 
 
MOSSORÓ 
 
Professor  
 
Perfil: 
 Possuir formação específica na área de atuação, ter conhecimento de  



 

didática, habilidade em mediação de conhecimento e comportamentos.  
Apresentar comunicação clara e objetiva, bom relacionamento 
 interpessoal e experiência em atividade de docência. 
 
Área 
 de atuação: Gestão e Negócios (administração, gestão e negócios,  
marketing e língua portuguesa), Ambiente e Saúde (depilador, manicure,  
enfermagem, farmácia, estética e gestão ambiental) 
 e Turismo e Hospitalidade (Turismo). 
 
Vagas: De acordo com a necessidade. 
 
Remuneração: Por hora aula dependendo da titulação: 
 
·  
Nível Médio – R$ 16,33 
 
·  
Graduado (na área de atuação) – R$ 19,87 
 
·  
Especialização Lato Senso (na área de atuação) – R$ 24,18 
 
·  
Mestrado (na área de atuação) – R$ 29,41 
 
·  
Doutorado (na área de atuação) – R$ 37,77 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: LIEGE BARBALHO       DATA: 01.05.14              
Liege Barbalho » Contratação de profissionais 
 

 
 
Clippada em: 30/04/2014 
 
Envio de currículos pode ser feito até o dia 08 de maio 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial divulga processo seletivo para 
contratação de profissionais nos municípios de Natal e Mossoró. Há oportunidades 
nas áreas de pedagogia, manutenção, bem como para professores nos segmentos de 
Turismo e Hospitalidade, Ambiente e Saúde e Gestão e Negócios. A inscrição será 
feita através de envio de currículos até o dia 08 de maio, através do site 
http://curriculoweb.rn.senac.br.  A seleção pretende avaliar as competências dos 
candidatos, considerando procedimentos que podem variar entre análise curricular, 
prova de conhecimento técnico e prático, dinâmicas de grupo e entrevistas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE DE FATO.COM       DATA: 01.05.14              
 
Secretário de Justiça e Cidadania visita a Penitenciária de Alcaçuz - 
 
O titular da Sejuc conheceu a instalação da cozinha industrial, que passou por uma 
reforma 
 
 O secretário de Justiça, Júlio César de Queiroz, visitou nesta terça-feira (29) as 
Penitenciárias de Alcaçuz e Rogério Coutinho Madruga, ambas localizadas no 
município de Nísia Floresta.  
    
 Durante a visita, o titular da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejuc) 
conheceu a instalação da cozinha industrial, que passou por uma reforma. Além 
disso, ele visitou a padaria, no qual a reestruturação está em fase final. 
 
 Ele também conversou com os alunos do Projovem, visitando as salas de aula. E 
pôde acompanhar o trabalho que é realizado na fábrica de cartuchos.  
    
 A coordenadora de Administração Penitenciária, Dinorá Simas, a nutricionista da 
empresa responsável pela alimentação do Sistema Penitenciário, Bruna Santos; o 
diretor de Alcaçuz, Ivo Freire e o diretor do Rogério Coutinho Madruga, Osvaldo 
Júnior Rossato, também acompanharam a visita.  
    
 Hoje 30 internos estão trabalhando na cozinha da unidade. Fabricam 3.900 
quentinhas por dia, sendo 1.300 em cada refeição, para todos os apenados que das 
Penitenciárias de Alcaçuz e Rogerio Coutinho Madruga. São responsáveis pelo café, 
almoço e jantar. O cardápio variado é supervisionado por uma nutricionista. O 
preparo dos alimentos é inspecionado por um chefe de cozinha contratado pela 
empresa para dar suporte aos trabalhadores.  
    
 Os trabalhadores internos já passaram por treinamentos, de segurança no trabalho 
e Manipulação segura de alimentos. Encontra-se em andamento um novo curso 
sobre técnicas de preparo de alimentos e panificação, promovido pelo Senac.  
    
 A reforma na cozinha da Penitenciária de Alcaçuz é fruto do Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) entre o Ministério Público do Rio Grande do Norte, através da 
Promotoria de Justiça da Comarca de Nísia Floresta, a Sejuc, Procuradoria-Geral do 
Estado e a empresa PJ Refeições Coletivas para a implementação de ajustes no 
fornecimento da alimentação servida no Sistema Penitenciário Estadual. Publicado 
no Diário Oficial do Estado no dia 19 de julho de 2013.  
    
 Os internos que trabalham, além de remunerados pela empresa, são beneficiados 
com a remição da pena. De acordo com a Lei de Execução Penal 7.210, de 11 de 
julho de 1984, a cada três dias de trabalho o reeducando ganho um dia de remição 



 

em sua pena.  
    TAC 
 
A Sejuc disponibiliza a mão de obra apenada e a estrutura física das cozinhas das 
Penitenciárias de Alcaçuz (em Nísia Floresta), de Parnamirim; da Penitenciária 
Agrícola Mário Negócio (em Mossoró); a Estadual do Seridó (em Caicó); e as Cadeias 
Públicas de Pau dos Ferros, Caraúbas, Nova Cruz, além do complexo penal João 
Chaves, à empresa PJ Refeições Coletivas LTDA com o fim de preparação da 
alimentação do Sistema Penitenciário.  
    
 Em contrapartida, a empresa PJ Refeições responsabiliza-se pelo pagamento da mão 
de obra apenada, a manutenção preventiva e corretiva, limpeza e higienização das 
estruturas físicas das cozinhas, bem como dos equipamentos e utensílios, além da 
reposição eventual desses utensílios.  
    
 95 apenados são contratados pela empresa para trabalhar nas cozinhas. Os internos 
também recebem treinamento e capacitação por meio de cursos de gastronomia e 
cozinha industrial, bem como o acompanhamento de profissional de nutrição em 
cada unidade prisional.  
    
 Para a Empresa PJ Refeições Coletivas LTDA, “Os internos estão correspondendo as 
expectativas. Temos interesse em contratar alguns que já se destacaram. O formato 
adotado pela SEJUC está proporcionando a preparação de mão de obra qualificada 
que poderá ser aproveitada por outras empresas do mercado”.  
    
 De acordo com o secretário de Justiça, Júlio César de Queiroz, “A Secretaria de 
Justiça está investindo em ressocialização. Este TAC comprova como uma parceria 
entre o público e o privado beneficia a todos os envolvidos. Estamos criando 
oportunidades para a recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho. O 
trabalho é fundamental para a reintegração social”. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG       DATA: 01.05.14              
 
Senac/RN divulga processo seletivo para contratação de profissionais em Natal e 
Mossoró; salários até R$ R$ 2.028,92 | Blog do BG 
 
 
 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/RN) divulga processo seletivo 
para contratação de profissionais nos municípios de Natal e Mossoró. Há 
oportunidades nas áreas de pedagogia, manutenção, bem como para professores 
nos segmentos de Turismo e Hospitalidade, Ambiente e Saúde e Gestão e Negócios. 
 
A inscrição será realizada por meio de envio de currículos, até às 23h59min do dia 08 
de maio, observando o horário oficial local, pelo site 
http://curriculoweb.rn.senac.br. O candidato poderá se inscrever em um único 
cargo. 
 
A seleção pretende avaliar as competências dos candidatos, considerando 
procedimentos que podem variar entre análise curricular, prova de conhecimento 
técnico e prático, dinâmicas de grupo e entrevistas. O edital com o detalhamento 
das informações está disponível no endereço www.rn.senac.br/trabalheconosco. 
 
O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação da 
seleção, podendo ser prorrogável por igual período. 
 
Saiba mais – Presente há mais de 65 anos no Rio Grande do Norte, o Senac conta, 
atualmente, com dez unidades no estado, localizadas nos municípios de Assú, Caicó, 
Macaíba, Mossoró, Natal e Parnamirim. Para 2014, a expectativa é que o Senac 
qualifique cerca de 45 mil pessoas em cursos nos segmentos de  idiomas, 
informática, beleza, gastronomia, turismo e hospitalidade, saúde, gestão e negócios. 
 
CONHEÇA AS VAGAS DISPONÍVEIS: 
 
NATAL 
 
Técnico Operacional I – Manutenção  
Requisito: Estar cursando ensino médio e curso de qualificação profissional na área 
de manutenção. Possuir domínio técnico da área de pintura, elétrica, hidráulica e 
mecânica, bem como noções de marcenaria e alvenaria.  Possuir Certificação NR10 e 
bom relacionamento interpessoal.  
Vagas: 02  
Remuneração: R$: 1.120,18 
 
Encarregado Operacional – Manutenção      
Requisito: Possuir ensino médio completo e certificado de NR10. Ter formação 



 

técnica em edificações, domínio técnico da área de manutenção em sistemas 
telefônicos, elétricos e hidrosanitários de edificações. Possuir postura profissional e 
habilidade em coordenação de equipes multidisciplinares e bom relacionamento 
interpessoal.  
Vagas: 01  
Remuneração: R$: 1.507,88 
 
Supervisor Operacional I – Pedagogia      
Requisito: Possuir formação na área de pedagogia, ter conhecimento de educação 
profissional e domínio de planejamento pedagógico, bem como habilidade em 
coordenação, desenvolvimento e motivação de equipes. Apresentar bom 
relacionamento interpessoal.  
Vagas: 01  
Remuneração: R$: R$ 2.028,92 
 
MOSSORÓ 
 
Professor      
Perfil: Possuir formação específica na área de atuação, ter conhecimento de didática, 
habilidade em mediação de conhecimento e comportamentos. Apresentar 
comunicação clara e objetiva, bom relacionamento interpessoal e experiência em 
atividade de docência. 
 
Área de atuação: Gestão e Negócios (administração, gestão e negócios, marketing e 
língua portuguesa), Ambiente e Saúde (depilador, manicure, enfermagem, farmácia, 
estética e gestão ambiental) e Turismo e Hospitalidade (Turismo).  
Vagas: De acordo com a necessidade. 
 
Remuneração: Por hora aula dependendo da titulação: 
 
Nível Médio – R$ 16,33  
Graduado (na área de atuação) – R$ 19,87  
Especialização Lato Senso (na área de atuação) – R$ 24,18  
Mestrado (na área de atuação) – R$ 29,41  
Doutorado (na área de atuação) – R$ 37,77 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE DE FATO.COM       DATA: 01.05.14              
Senac divulga processo seletivo  para contratação de profissionais  
 
A seleção pretende avaliar as competências dos candidatos, considerando 
procedimentos que podem variar entre análise curricular, prova de conhecimento 
técnico e prático, dinâmicas de grupo e entrevistas. O edital com o detalhamento 
das informações está disponível no endereço www.rn.senac.br/trabalheconosco. 
 
 O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação da 
seleção, podendo ser prorrogável por igual período. 
 
 Saiba mais - Presente há mais de 65 anos no Rio Grande do Norte, o Senac conta, 
atualmente, com dez unidades no estado, localizadas nos municípios de Assú, Caicó, 
Macaíba, Mossoró, Natal e Parnamirim. Para 2014, a expectativa é que o Senac 
qualifique cerca de 45 mil pessoas em cursos nos segmentos de  idiomas, 
informática, beleza, gastronomia, turismo e hospitalidade, saúde, gestão e negócios. 
 
  
 CONHEÇA AS VAGAS DISPONÍVEIS: 
 
 NATAL 
 
 Técnico Operacional I - Manutenção      
   
 Requisito: Estar cursando ensino médio e curso de qualificação profissional na área 
de manutenção. Possuir domínio técnico da área de pintura, elétrica, hidráulica e 
mecânica, bem como noções de marcenaria e alvenaria.  Possuir Certificação NR10 e 
bom relacionamento interpessoal. 
 
 Vagas:         02 
 
 Remuneração: R$: 1.120,18 
 
 Encarregado Operacional - Manutenção         
 
Requisito: Possuir ensino médio completo e certificado de NR10. Ter formação 
técnica em edificações, domínio técnico da área de manutenção em sistemas 
telefônicos, elétricos e hidrosanitários de edificações. Possuir postura profissional e 
habilidade em coordenação de equipes multidisciplinares e bom relacionamento 
interpessoal. 
 
 Vagas:         01 
 
   



 

 
 Remuneração: R$: 1.507,88 
 
   Supervisor Operacional I - Pedagogia   
  
 
 Requisito: Possuir formação na área de pedagogia, ter conhecimento de educação 
profissional e domínio de planejamento pedagógico, bem como habilidade em 
coordenação, desenvolvimento e motivação de equipes. Apresentar bom 
relacionamento interpessoal. 
 
   Vagas:         01 
 
   
 
 Remuneração: R$: R$ 2.028,92 
  
 
 MOSSORÓ 
 
Professor    
 
 Perfil: Possuir formação específica na área de atuação, ter conhecimento de 
didática, habilidade em mediação de conhecimento e comportamentos. Apresentar 
comunicação clara e objetiva, bom relacionamento interpessoal e experiência em 
atividade de docência. 
 
 Área de atuação: Gestão e Negócios (administração, gestão e negócios, marketing e 
língua portuguesa), Ambiente e Saúde (depilador, manicure, enfermagem, farmácia, 
estética e gestão ambiental) e Turismo e Hospitalidade (Turismo). 
 
 Vagas: De acordo com a necessidade. 
 
 Remuneração: Por hora aula dependendo da titulação: 
 
 ·                      Nível Médio – R$ 16,33 
 
 ·                      Graduado (na área de atuação) – R$ 19,87 
 
 ·                      Especialização Lato Senso (na área de atuação) – R$ 24,18 
 
 ·                      Mestrado (na área de atuação) – R$ 29,41 
 
 ·                      Doutorado (na área de atuação) – R$ 37,77 Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: PORTAL NO AR       DATA: 01.05.14              
 
Senac-RN abre processo seletivo com salários até R$ 2.028,92 para Natal e 
Mossoró 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/RN) divulga processo seletivo 
para contratação de profissionais nos municípios de Natal e Mossoró. Há 
oportunidades nas áreas de pedagogia, manutenção, bem como para professores 
nos segmentos de Turismo e Hospitalidade, Ambiente e Saúde e Gestão e Negócios. 
 
A inscrição será realizada por meio de envio de currículos, até às 23h59min do dia 08 
de maio, observando o horário oficial local, pelo site 
http://curriculoweb.rn.senac.br. O candidato poderá se inscrever em um único 
cargo. 
 
A seleção pretende avaliar as competências dos candidatos, considerando 
procedimentos que podem variar entre análise curricular, prova de conhecimento 
técnico e prático, dinâmicas de grupo e entrevistas. O edital com o detalhamento 
das informações está disponível no endereço www.rn.senac.br/trabalheconosco. 
 
O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação da 
seleção, podendo ser prorrogável por igual período. 
 
Saiba mais – Presente há mais de 65 anos no Rio Grande do Norte, o Senac conta, 
atualmente, com dez unidades no estado, localizadas nos municípios de Assú, Caicó, 
Macaíba, Mossoró, Natal e Parnamirim. Para 2014, a expectativa é que o Senac 
qualifique cerca de 45 mil pessoas em cursos nos segmentos de  idiomas, 
informática, beleza, gastronomia, turismo e hospitalidade, saúde, gestão e negócios. 
 
CONHEÇA AS VAGAS DISPONÍVEIS: 
 
NATAL 
 
Técnico Operacional I – Manutenção 
 
Requisito: Estar cursando ensino médio e curso de qualificação profissional na área 
de manutenção. Possuir domínio técnico da área de pintura, elétrica, hidráulica e 
mecânica, bem como noções de marcenaria e alvenaria.  Possuir Certificação NR10 e 
bom relacionamento interpessoal. 
 
Vagas: 02 
 
Remuneração: R$: 1.120,18 



 

 
Encarregado Operacional – Manutenção 
 
Requisito: Possuir ensino médio completo e certificado de NR10. Ter formação 
técnica em edificações, domínio técnico da área de manutenção em sistemas 
telefônicos, elétricos e hidrosanitários de edificações. Possuir postura profissional e 
habilidade em coordenação de equipes multidisciplinares e bom relacionamento 
interpessoal. 
 
Vagas: 01 
 
Remuneração: R$: 1.507,88 
 
Supervisor Operacional I – Pedagogia 
 
Requisito: Possuir formação na área de pedagogia, ter conhecimento de educação 
profissional e domínio de planejamento pedagógico, bem como habilidade em 
coordenação, desenvolvimento e motivação de equipes. Apresentar bom 
relacionamento interpessoal. 
 
Vagas: 01 
 
Remuneração: R$: R$ 2.028,92 
 
MOSSORÓ 
 
Professor 
 
Perfil: Possuir formação específica na área de atuação, ter conhecimento de didática, 
habilidade em mediação de conhecimento e comportamentos. Apresentar 
comunicação clara e objetiva, bom relacionamento interpessoal e experiência em 
atividade de docência. 
 
Área de atuação: Gestão e Negócios (administração, gestão e negócios, marketing e 
língua portuguesa), Ambiente e Saúde (depilador, manicure, enfermagem, farmácia, 
estética e gestão ambiental) e Turismo e Hospitalidade (Turismo). 
 
Vagas: De acordo com a necessidade. 
 
Remuneração: Por hora aula dependendo da titulação: 
 
 Nível Médio - R$ 16,33 
Graduado (na área de atuação) - R$ 19,87 
Especialização Lato Senso (na área de atuação) - R$ 24,18 



 

Mestrado (na área de atuação) - R$ 29,41 
Doutorado (na área de atuação) - R$ 37,77 
 
Atualizado em 30 de abril às 11:08 
 
 
Classificação: Positiva 
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