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Senac oferece 629 bolsas de estudos no RN 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, abriu processo seletivo para 629 
bolsas de estudos voltadas à população de baixa renda, através do Programa Senac 
de Gratuidade (PSG). As inscrições ocorrem entre os dias 5 e 12 de maio, 
exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg. 
 
Os cursos serão realizados em Natal, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. A seleção 
contempla capacitações que terão início ao longo dos meses de maio e junho. Os 
interessados em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda familiar mensal 
de até dois salários por pessoa. Ao todo, são oferecidas 17 opções de cursos, em 35 
turmas, com vagas nos horários da manhã, tarde e noite. 
 
Formações como cabeleireiro, operador de computador, auxiliar administrativo e 
cozinheiro estão entre as disponibilidades. Também há vagas nos cursos técnicos em 
logística e segurança no trabalho. Os pré-requisitos para cada qualificação e o 
quadro de vagas completo podem ser consultados na página do Senac 
(www.rn.senac.br). 
 



 

Por meio do Programa Senac de Gratuidade, até abril, a instituição realizou 3.728 mil 
novas matrículas no Rio Grande do Norte. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas 
de estudos serão disponibilizadas, o que representa um investimento superior a R$ 
13 milhões. 
 
Matrícula Para garantir a bolsa de estudo, os candidatos selecionados devem 
procurar uma das unidades do Senac para apresentação dos documentos 
comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou, dentro do prazo 
estipulado pela instituição. 
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Senac oferece 629 bolsas de estudos no RN - Notícias - Economia - Nominuto.com 
 

 
 
 
O Sistema Fecomércio, por meio do Senac, abriu processo seletivo para 629 bolsas 
de estudos voltadas à população de baixa renda, através do Programa Senac de 
Gratuidade (PSG). As inscrições ocorrem entre os dias 5 e 12 de maio, 
exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg 
 
Os cursos serão realizados em Natal, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. A seleção 
contempla capacitações que terão início ao longo dos meses de maio e junho. Os 
interessados em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda familiar mensal 
de até dois salários por pessoa. Ao todo, são oferecidas 17 opções de cursos, em 35 
turmas, com vagas nos horários da manhã, tarde e noite.  
 
Formações como cabeleireiro, operador de computador, auxiliar administrativo e 
cozinheiro estão entre as disponibilidades. Também há vagas nos cursos técnicos em 
logística e segurança no trabalho. Os pré-requisitos para cada qualificação e o 
quadro de vagas completo podem ser consultados na página do Senac. 
 
Por meio do Programa Senac de Gratuidade, até abril, a instituição realizou 3.728 mil 
novas matrículas no Rio Grande do Norte. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas 
de estudos serão disponibilizadas, o que representa um investimento superior a R$ 
13 milhões. 
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Senac oferece 629 bolsas de estudos no RN - Portal No Ar 
 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, abriu processo seletivo para 629 
bolsas de estudos voltadas à população de baixa renda, através do Programa Senac 
de Gratuidade (PSG). As inscrições ocorrem entre os dias 5 e 12 de maio, 
exclusivamente por meio do site www.rn.senac.br/psg. 
 
Os cursos serão realizados em Natal, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. A seleção 
contempla capacitações que terão início ao longo dos meses de maio e junho. Os 
interessados em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda familiar mensal 
de até dois salários por pessoa. Ao todo, são oferecidas 17 opções de cursos, em 35 
turmas, com vagas nos horários da manhã, tarde e noite. 
 
Formações como cabeleireiro, operador de computador, auxiliar administrativo e 
cozinheiro estão entre as disponibilidades. Também há vagas nos cursos técnicos em 
logística e segurança no trabalho. Os pré-requisitos para cada qualificação e o 
quadro de vagas completo podem ser consultados na página do Senac 
(www.rn.senac.br). 
 
Por meio do Programa Senac de Gratuidade, até abril, a instituição realizou 3.728 mil 
novas matrículas no Rio Grande do Norte. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas 
de estudos serão disponibilizadas, o que representa um investimento superior a R$ 
13 milhões. 
 
Matrícula – Para garantir a bolsa de estudo, os candidatos selecionados devem 
procurar uma das unidades do Senac para apresentação dos documentos 
comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou, dentro do prazo 
estipulado pela instituição. 
 
Os candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação da 
matrícula, através de publicação de listas no site do PSG (www.rn.senac.br/psg), até 
o preenchimento de todas as vagas. 
 
Os processos seletivos para cursos inseridos no PSG são lançados mensalmente. Os 
candidatos que não forem contemplados na atual seleção, poderão se inscrever 
novamente nas próximas etapas. Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (84) 4005-1000 e pelo site www.rn.senac.br. 
 
Veja os cursos disponíveis – Administrador de Redes, Almoxarife, Auxiliar 
Administrativo, Balconista de farmácia, Cabeleireiro, Contabilidade para não 
contadores, Cozinheiro, Especialização técnica de nível médio em enfermagem, 



 

Gerência de loja, Gestão de pessoas, Manicure e pedicure, Massagista, Operador de 
Computador, Qualidade em serviços turísticos, Técnico em logística, Técnico em 
segurando do trabalho e Vendedor. 
 
Atualizado em 5 de maio às 16:29 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG          DATA: 05.05.14   
  
 
Senac oferece 629 bolsas de estudos para Natal, Parnamirim, Macaíba e mais duas 
cidades | Blog do BG 
 
 
O Programa Senac de Gratuidade abre, nesta segunda-feira (5), inscrições para 629 
bolsas de estudos. Ao todo,serão disponibilizadas 17 opções de cursos nas unidades 
do Senac em Natal, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. 
 
Formações como cabeleireiro, operador de computador, auxiliar administrativo e 
cozinheiro estão entre as disponibilidades. 
 
Confira as informações completas: 
 
Importante: O acesso ao Sistema de Inscrição deve ser realizado com o navegador 
Internet Explorer e o bloqueador de pop-ups deverá estar liberado para os sites 
*.rn.senac.br. 
 
Pré-requisitos: Os candidatos, obrigatoriamente, devem possuir renda familiar 
mensal per capita de até dois salários mínimos federais e atender às exigências do 
curso selecionado, que variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
O PSG é uma iniciativa do Senac que tem o objetivo de promover a inclusão social 
por meio da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. 
 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do PSG. Logo após a realização da inscrição, os candidatos com as melhores 
classificações serão convocados, por meio da publicação de listas no site, para 
apresentação dos documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo 
qual optou. Serão realizadas convocações ao longo o período de inscrição, até o 
preenchimento de todas as vagas. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Senac oferece 629 bolsas de estudos em cursos técnicos no RN  
 Vagas são disponibilizadas pelo Programa Senac de Gratuidade Inscrições podem ser 
feitas de 5 a 12 de maio exclusivamente pela Internet.  
 
 O Senac abriu processo seletivo para 629 bolsas de estudos em cursos técnicos 
voltadas à população de baixa renda, através do Programa Senac de Gratuidade 
(PSG). As inscrições podem ser feitas de 5 a 12 de maio, exclusivamente no site do 
Senac. Os cursos serão realizados em Natal, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. 
 
 A seleção contempla capacitações que terão início ao longo dos meses de maio e 
junho. Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem possuir renda 
familiar mensal de até dois salários por pessoa. Ao todo, são oferecidas 17 opções de 
cursos, em 35 turmas, com vagas nos horários da manhã, tarde e noite. 
 
 Dentre os cursos oferecidos estão cabeleireiro, operador de computador, auxiliar 
administrativo e cozinheiro. Também há vagas nos cursos técnicos em logística e 
segurança no trabalho. Os pré-requisitos para cada qualificação e o quadro de vagas 
completo podem ser consultados na página do Senac. 
 
 Matrícula  
 Para garantir a bolsa de estudo, os candidatos selecionados devem procurar uma 
das unidades do Senac para apresentação dos documentos comprobatórios de renda 
e requisitos do curso pelo qual optou, dentro do prazo estipulado pela instituição. Os 
candidatos com as melhores classificações serão convocados para a efetivação da 
matrícula, através de publicação de listas no site do PSG, até o preenchimento de 
todas as vagas. 
 
 Os processos seletivos para cursos inseridos no PSG são lançados mensalmente. Os 
candidatos que não forem contemplados na atual seleção, poderão se inscrever 
novamente nas próximas etapas. 
 
 Confira os cursos disponíveis:  
 Administrador de Redes  
 Almoxarife  
 Auxiliar Administrativo  
 Balconista de farmácia  
 Cabeleireiro  
 Contabilidade para não contadores  
 Cozinheiro  
 Especialização técnica de nível médio em enfermagem  
 Gerência de loja  
 Gestão de pessoas  



 

 Manicure e pedicure  
 Massagista  
 Operador de Computador  
 Qualidade em serviços turísticos  
 Técnico em logística  
 Técnico em segurando do trabalho e Vendedor 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO CAPOTE          DATA: 05.05.14   
Pau dos Ferros-RN: Solenidade marca início de novos cursos de formação 
profissional no município            
 

 
 
Buscando aumentar o número de profissionais qualificados à disposição do mercado 
de trabalho, é que a Prefeitura de Pau dos Ferros, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial – Senac, realizará diversos cursos no município. 
 
Estas qualificações vão acontecer através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – PRONATEC, e vai abranger as áreas de Operador de caixa, 
recepcionista, cuidador de idoso, maquiador, manicure, depilador e duas turmas de 
auxiliar de cozinha. 
 
Nesta segunda-feira, 05, na Câmara Municipal de Pau dos Ferros, acontecerá a aula 
inaugural, com início às 19 horas, e que contará com a presença do Prefeito, Fabrício 
Torquato, da Secretária de Desenvolvimento Social, Glenira Holanda, além de 
representantes dos SENAC e coordenadores do PRONATEC e alunos participantes do 
curso. 
 
Já as aulas irão acontecer no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(PETI), localizado na rua da Criança - Bairro São Benedito. 
 
A solenidade que marcará a aula inaugural dos cursos também será aberta à 
população. 
Classificação: Positiva 

http://www.blogdocapote.com/site/p.php?id=4955
http://www.blogdocapote.com/site/p.php?id=4955


 

VEÍCULO: POLÍTICA PAUFERRENSE          DATA: 05.05.14              
 
Política Pauferrense - A Notícia Passada a Limpo!  
 
Por Clodoeudes Fernandes: Solenidade marca início de novos cursos de formação 
profissional em Pau dos Ferros. 
 
 

Prefeito, 
Fabrício Torquato, e a Secretária de Desenvolvimento Social, Glenira Holanda, 
estarão presentes na solenidade. 
 
Buscando aumentar o número de profissionais qualificados a disposição do mercado 
de trabalho, é que a Prefeitura de Pau dos Ferros, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial – Senac, realizará diversos cursos no município. 
 
De acordo com a assessoria de comunicação do município, estas qualificações vão 
acontecer através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 
PRONATEC, e vai abranger as áreas de Operador de caixa, recepcionista, cuidador de 
idoso, maquiador, manicure, depilador e duas turmas de auxiliar de cozinha. 
Nesta segunda-feira, 05, na Câmara Municipal de Pau dos Ferros, acontecerá a aula 
inaugural, com início às 19 horas e que contará com a presença do Prefeito de Pau 
dos Ferros, Fabrício Torquato, da Secretária de Desenvolvimento Social, Glenira 
Holanda, além de representantes dos SENAC e coordenadores do PRONATEC e 
alunos participantes do curso. 
Já as aulas irão acontecer no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(PETI), localizado a rua da Criança - Bairro São Benedito. 



 

A solenidade que marcará a aula inaugural dos cursos também será aberta a 
população. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: O MOSSOROENSE            DATA: 06.05.14  EDITORIA: NOTAS DA 
REDAÇÃO 

 Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: PORTAL NOAR           DATA: 05.05.14              
 
Sesc-RN realiza aula inaugural dos cursos gratuitos para o Enem 
 
A semana começou com um sopro de motivação para parte dos alunos selecionados 
para os cursos gratuitos para o ENEM. Cerca de 200 jovens participaram da aula 
inaugural, realizada na manhã desta segunda-feira (05/05), no auditório do Sesc em 
Natal. A atividade marca o início dos cursos oferecidos pelo Sistema Fecomércio, 
através do Sesc. 
 
Para os amigos Lucas Matheus, Willianderson Oliveira da Silva, ambos com 18 anos, 
e Jenilson Soares, 17 anos, a conquista da vaga no curso gratuito para o Enem já é 
uma vitória. “Estamos muitos motivados com essa oportunidade, pois os cursos 
preparatórios são todos pagos, e ter conseguido essa vaga em um colégio referência 
pela qualidade, nos deixa bastante felizes e motivados. Vamos estudar para passar”, 
resume o estudante Lucas Matheus. 
 
Desde 2012 o Sesc oferece gratuitamente cursos preparatórios para o ENEM, 
inclusive todo material didático, em parceria com o Colégio Contemporâneo. Este 
ano, 540 vagas foram oferecidas e divididas entre os jovens de Natal, Mossoró e 
Caicó. 
 
“Este ano estamos estendendo as turmas para Mossoró e Caicó, através do 
Programa de Comprometimento e Gratuidade. É mais um investimento na educação 
realizado pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc. Aproveitem a oportunidade e 
sintam-se privilegiados pela conquista de uma vaga em um curso com o mesmo 
padrão de qualidade dos outros que são oferecidos na cidade”, destaca a Diretora 
Regional do Sesc, Jeane Amaral. 
 
As aulas acontecem de 05/05 a 31/10, nos períodos matutino, vespertino e noturno. 
Em Natal, as aulas acontecem no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, no Darwin 
Colégio e Curso e, em Caicó, no colégio Cuca. Cada turma percorrerá uma carga 
horária de 80 horas mensais. 
 
A dona-de-casa Jane Mary Barbosa, 33 anos, foi uma das que participaram do aulão 
inaugural, e mesmo com a filha de 08 meses no braço, não pensou em perder essa 
oportunidade. “Mesmo vindo com minha filha não quis perder a aula e quero me 
manter decidida e focada nos estudos. Espero fazer um bom curso preparatório e 
conquistar uma vaga em uma universidade”. 
 
Inclusive, a determinação foi destaque na fala do Presidente do Sistema Fecomércio, 
Marcelo Queiroz. “A mensagem que quero deixar para vocês hoje é de incentivo e 
motivação. Aproveitem essa oportunidade para se prepararem nos melhores 
cursinhos preparatórios. A bola está com vocês e tudo depende do empenho de 



 

vocês. Boa sorte a todos”. 
 
A programação do aulão inaugural para os cursos do Enem contou ainda com a 
palestra motivacional do professor de biologia Billy Paul e de um bate-papo com o 
psicólogo, Michel Orcajo. 
 
Nesta terça-feira (06/05), acontece o aulão inaugural no Sesc em Mossoró, e na 
quarta-feira (07/05), no Sesc em Caicó. Mais informações no www.sescrn.com.br 
 
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. Como todas as ações do Sistema 
Fecomércio, o PCG também é custeado com recursos dos empresários de Comércio 
e Serviços do Rio Grande do Norte. 
 
Atualizado em 5 de maio às 12:57 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG CANINDÉ SOARES           DATA: 05.05.14 
 
 05 de maio de 2014 
Sistema Fecomércio promove aula inaugural de curso preparatório gratuito para o 
Enem 2014. 
  
 
Este ano, estão sendo oferecidas 540 vagas em Natal, Mossoró e Caicó, com 
investimento total próximo dos R$ 500 mil 
 
  
“Não é a inteligência que move as pessoas, mas sim a força de vontade”. Com essa 
máxima, o professor e consultor Billy Paul, deu sua palavra de incentivo aos alunos e 
professores que participaram da aula inaugural do curso preparatório para o Enem 
2014, promovido pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc. O evento aconteceu 
nesta segunda-feira, 05.05, no auditório do Sesc Centro, e contou com a participação 
do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
“Oferecer este curso para comerciários e seus dependentes sempre foi uma grande 
vontade que tive, por saber que, infelizmente, o sistema público de ensino deixa a 
desejar. Graças ao esforço da equipe do Sesc e com o recurso dos empresários do 
Comércio, Serviços e Turismo, há três anos conseguimos proporcionar estas aulas 
para os alunos de baixa renda. Por isso, aproveitem esta oportunidade, que é única e 
que vai lhes permitir cocorrer em pé de igualdade com quem tem acesso a qualquer 
outro cursinho preparatório para o Enem”, disse Marcelo Queiroz. 
 
De fato, há três anos o Sesc promove aulões preparatórios para o Enem, dentro do 
seu Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), para alunos de baixa 
renda. Em 2012 foram 289 vagas; em 2013, 1.200. Este ano, a novidade é que ao 
invés apenas do aulões, estão oferecidas vagas em cursos completos, com seis 
meses de duração e média de 80 horas/aula por mês. “Este ano estamos oferecendo 
540 vagas, sendo 240 em Natal, 200 em Caicó e 100 em Mossoró. Quando vemos o 
número total de vagas oferecidas no ano passado, podemos imaginar que houve 
uma redução este ano, mas não foi bem assim. Das 1.200 vagas do ano passado, 
apenas 300 foram em cursinhos mais extensos. O restante foi em aulões únicos, que 
segundo nossa avaliação posterior, vinham gerando pouco resultado prático”, 
explica a diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral. 
 
As aulas tiveram início nesta segunda-feira, 05, e se estenderão até o dia 31 de 
outubro. O curso faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), 
do Sesc, e todo o custo é subsidiado pelo Sistema Fecomércio. Com isso, toda a 
preparação dos alunos é gratuita, da inscrição ao material didático. O Sistema 
Fecomércio está investido cerca de R$ 500 mil para realizar o curso. 
 

http://canindesoares.com/sistema-fecomercio-promove-aula-inaugural-de-curso-preparatorio-gratuito-para-o-enem-2014
http://canindesoares.com/sistema-fecomercio-promove-aula-inaugural-de-curso-preparatorio-gratuito-para-o-enem-2014


 

O diretor do colégio Contemporâneo, Antônio Teófilo, reforçou as palavras do 
presidente Marcelo Queiroz: “A única maneira de vencer na vida é através da 
educação. Por isso, agarrem com unhas e dentes esta oportunidade. Vocês têm a 
oportunidade de serem os melhores, com a parceria do Sesc com o Contemporâneo. 
Abrimos as portas para que vocês façam do Brasil o país do presente. Com garra e 
determinação vocês chegarão lá”. 
 
Após as palavras dos gestores, houve o momento da palestra motivacional do 
professor Billy Paul, que animou todos os presentes. Usando exemplos de pessoas 
que não tinham nada, mas que venceram na vida, Paul deu uma injeção de ânimo 
nos alunos. 
 
  
Fonte: 
 
Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO           DATA: 05.05.14              
 
05/05/2014 14h52 
  
 Sistema Fecomércio promove aula inaugural de curso preparatório gratuito para o 
Enem 2014 
 
 Este ano, estão sendo oferecidas 540 vagas em Natal, Mossoró e Caicó, com 
investimento total próximo dos R$ 500 mil 
 
“Não é a inteligência que move as pessoas, mas sim a força de vontade”. Com essa 
máxima, o professor e consultor Billy Paul, deu sua palavra de incentivo aos alunos e 
professores que participaram da aula inaugural do curso preparatório para o Enem 
2014, promovido pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc. O evento aconteceu 
nesta segunda-feira, 05.05, no auditório do Sesc Centro, e contou com a participação 
do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
“Oferecer este curso para comerciários e seus dependentes sempre foi uma grande 
vontade que tive, por saber que, infelizmente, o sistema público de ensino deixa a 
desejar. Graças ao esforço da equipe do Sesc e com o recurso dos empresários do 
Comércio, Serviços e Turismo, há três anos conseguimos proporcionar estas aulas 
para os alunos de baixa renda. Por isso, aproveitem esta oportunidade, que é única e 
que vai lhes permitir cocorrer em pé de igualdade com quem tem acesso a qualquer 
outro cursinho preparatório para o Enem”, disse Marcelo Queiroz. 
 
De fato, há três anos o Sesc promove aulões preparatórios para o Enem, dentro do 
seu Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), para alunos de baixa 
renda. Em 2012 foram 289 vagas; em 2013, 1.200. Este ano, a novidade é que ao 
invés apenas do aulões, estão oferecidas vagas em cursos completos, com seis 
meses de duração e média de 80 horas/aula por mês. “Este ano estamos oferecendo 
540 vagas, sendo 240 em Natal, 200 em Caicó e 100 em Mossoró. Quando vemos o 
número total de vagas oferecidas no ano passado, podemos imaginar que houve 
uma redução este ano, mas não foi bem assim. Das 1.200 vagas do ano passado, 
apenas 300 foram em cursinhos mais extensos. O restante foi em aulões únicos, que 
segundo nossa avaliação posterior, vinham gerando pouco resultado prático”, 
explica a diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral. 
 
As aulas tiveram início nesta segunda-feira, 05, e se estenderão até o dia 31 de 
outubro. O curso faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), 
do Sesc, e todo o custo é subsidiado pelo Sistema Fecomércio. Com isso, toda a 
preparação dos alunos é gratuita, da inscrição ao material didático. O Sistema 
Fecomércio está investido cerca de R$ 500 mil para realizar o curso. 
 
O diretor do colégio Contemporâneo, Antônio Teófilo, reforçou as palavras do 



 

presidente Marcelo Queiroz: “A única maneira de vencer na vida é através da 
educação. Por isso, agarrem com unhas e dentes esta oportunidade. Vocês têm a 
oportunidade de serem os melhores, com a parceria do Sesc com o Contemporâneo. 
Abrimos as portas para que vocês façam do Brasil o país do presente. Com garra e 
determinação vocês chegarão lá”. 
 
Após as palavras dos gestores, houve o momento da palestra motivacional do 
professor Billy Paul, que animou todos os presentes. Usando exemplos de pessoas 
que não tinham nada, mas que venceram na vida, Paul deu uma injeção de ânimo 
nos alunos. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sesc realiza em Caicó aula inaugural dos cursos gratuitos para o ENEM   - 

 
 
 
A semana começou com um sopro de motivação para parte dos alunos selecionados 
para os cursos gratuitos para o ENEM. Cerca de 200 jovens participaram da aula 
inaugural, realizada na manhã desta segunda-feira (05/05), no auditório do Sesc em 
Natal. A atividade marca o início dos cursos oferecidos pelo Sistema Fecomércio, 
através do Sesc. Nesta quarta-feira (07/05), acontece o aulão inaugural no Sesc em 
Caicó. As aulas acontecem de 05/05 a 31/10, no Colégio CUCA. 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sesc realiza em Caicó aula inaugural dos cursos gratuitos para o ENEM - Blog do 
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ás 12:22 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Sesc realiza em Caicó aula inaugural dos cursos gratuitos para o ENEM  
 
A semana começou com um sopro de motivação para parte dos alunos selecionados 
para os cursos gratuitos para o ENEM. Cerca de 200 jovens participaram da aula 
inaugural, realizada na manhã desta segunda-feira (05), no auditório do Sesc em 
Natal. A atividade marca o início dos cursos oferecidos pelo Sistema Fecomércio, 
através do Sesc. Nesta quarta-feira (07), acontece o aulão inaugural no Sesc em 
Caicó. 
 
Desde 2012 o Sesc oferece gratuitamente cursos preparatórios para o ENEM, 
inclusive todo material didático, em parceria com o Colégio Contemporâneo. Este 
ano, 540 vagas foram oferecidas e divididas entre os jovens de Natal, Mossoró e 
Caicó. As aulas acontecem de 05 de maio a 31 de outubro, nos períodos matutino, 
vespertino e noturno. Em Natal, as aulas acontecem no Espaço Contemporâneo; em 
Mossoró, no Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, no colégio Cuca. Cada turma 
percorrerá uma carga horária de 80 horas mensais. 
 
Serviço: O quê? Aulão Inaugural ENEM – Gratuito Onde? Sesc 
Caicó. Rua: Washington Luiz, nº. 55.Boa Passagem. Quando? 07/05 (quarta-feira), 
19h30 às 20h30 Informações: www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
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FECOMÉRCIO/RN TRAZ ESPETÁCULO “SITIO DO PICA PAU AMARELO: UMA VIAGEM 
EM TERRAS POTIGUARES” PARA ANGICOS  
 
O sistema Fecomércio/Sesc/Senac através do seu presidente Marcelo Fernandes de 
Queiroz trouxe para Angicos o balé do Sesc e a peça teatral “Sítio do Pica Pau 
Amarelo: Uma viagem em terras potiguares”.  
  
Antes das atrações do Sesc, aconteceram apresentações de alunos das escolas 
municipais da cidade, que enfocaram o mesmo tema abordado pela atração 
principal da noite. 
 
Políticos, autoridades e populares lotaram a praça pública para assistir ao belíssimo 
show. Mais uma vez, o presidente Marcelo Queiroz dá um grande presente aos 
angicanos. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Nas vésperas da Copa: Faltam profissionais com domínio do inglês em Natal | O 
Jornal de Hoje 
 

 
 
 
 
Carolina Souza 
 
acw.souza@gmail.com 
 
O sucesso de grandes eventos como a Copa do Mundo depende, boa parte, da 
preparação dos profissionais que trabalham na linha de frente do setor turístico. 
Porém, enquanto o Governo tenta acelerar o ritmo de investimentos públicos rumo 
ao mundial em Natal, os potiguares parecem não ter acesso aos cursos de idiomas 
que possam qualificar seu trabalho. De acordo com análise feita pela Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Norte, Abrasel-RN, a maior 
dificuldade enfrentada atualmente pelo segmento, visando o mundial de futebol, é 
com relação a falta de profissionais com formação em língua estrangeira. 
 
O presidente da Abrasel, Max Fonseca, afirmou que os profissionais ligados à rede 
de bares e restaurantes da Grande Natal vêm passando por cursos de qualificação 
desde que o Brasil foi anunciando como país sede da Copa do Mundo Fifa 2014. 
Entretanto, ainda não há formação suficiente. 



 

 
“Realizamos muitos cursos em parceria com o Ministério de Turismo, voltados para 
gestores e funcionários que trabalham com atendimento, na linha de frente das 
lojas, bem como na retaguarda dos restaurantes, sobre segurança alimentar, por 
exemplo. Posso garantir que o segmento está, de forma geral, preparado para a 
Copa do Mundo. Entretanto, a maior dificuldade que enxergamos é com relação a 
língua. Não houve formação suficiente em um segundo idioma”, disse. 
 
O problema, segundo Max Fonseca, não se deu por falta de interesse dos 
profissionais da área, mas sim de oportunidade. De acordo com ele, não foram 
oferecidas vagas suficientes que pudessem cobrir a demanda local. “Inclusive há 
casos de pessoas que decidiram tirar dinheiro do próprio bolso para investir em 
cursos de idiomas”, afirmou a O Jornal de Hoje. 
 
Na visão da Abrasel, uma alternativa que pode ser pensada pelos empresários do 
setor seria contratar estudantes para trabalhar nos estabelecimentos comerciais 
durante o período de realização da Copa do Mundo. “Uma saída para esse problema 
seria isso, contratar estudantes que pudessem atuar como recepcionistas e orientar 
os turistas”, destacou Fonseca. 
 
Segundo dados do Ministério do Turismo, pelo menos 600 mil turistas estrangeiros 
devem desembarcar no país para o Mundial e gastar entre hospedagem e 
alimentação cerca de R$ 7,2 bilhões. Para qualificar a linha de frente de atendimento 
desse contingente de visitantes, o Ministério criou o Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec Copa), que tem como objetivo principal 
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e 
Tecnológica (EPT) para a população brasileira. 
 
Os cursos oferecidos pelo Pronatec Copa, incluindo os cursos de idioma, são 
presenciais e gratuitos, com duração média de quatro meses, com realização nas 
sedes do Sistema S (SENAC, SENAI, SESC, SESI, SENAT) e nos institutos federais de 
educação profissional. 
 
“O programa é bem interessante e bem pensado, mas não ofereceu vagas 
suficientes. As vagas acabaram e, por falta de oportunidade, muitas pessoas estão 
sem qualificação suficiente”, observou o presidente da Abrasel-RN. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR           DATA: 05.05.14              
 
Escola Sesc de Ensino Médio abre inscrições para Processo Seletivo 2015 
 
Estão abertas até o dia 25 de maio as inscrições gratuitas para o Processo Seletivo 
2015 da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM), sediada no Rio de Janeiro (RJ). Para o 
Rio Grande do Norte serão disponibilizadas quatro (4) vagas. As pré-inscrições são 
feitas através do site da ESEM www.escolasesc.com.br. Para quem não tem acesso à 
internet, estarão à disposição os computadores das bibliotecas existentes nas 
unidades Sesc RN. 
 
Em 2014, foram selecionados cinco alunos potiguares, número superior em relação a 
outros estados. Depois da pré-inscrição, precisamente de 26 de maio a 06 de junho, 
o candidato e seu responsável deverão se dirigir a uma unidade Sesc, que será 
informada por meio da página da ESCOLA, para efetivar a inscrição e receber o 
cartão de confirmação; 
 
Para participar da seleção, é preciso ter finalizado o ensino fundamental – ou estar 
cursando o 9º ano – e ter nascido entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 
2001. 
 
O processo de admissão consiste em três etapas: na primeira, serão aplicadas provas 
objetivas das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais, 
além da solicitação de uma redação; na segunda etapa, são contabilizados os pontos 
do candidato com base nos critérios indicados no edital; e, por fim, na última etapa, 
é feita a entrevista com o candidato e seus responsáveis. Os aprovados receberão 
bolsa de estudo integral e terão todas as despesas custeadas pelo Sesc. Confira o 
edital e mais informações no www.sescrn.com.br 
 
A ESEM 
 
O Sesc iniciou em 2008 um projeto pioneiro na área de educação. A Escola Sesc de 
Ensino Médio, localizada na Barra da Tijuca, é uma escola-residência, inteiramente 
gratuita, que atende a alunos de todo o país. Inaugurada em 19 de fevereiro de 
2008, com 176 alunos, hoje a unidade opera com capacidade plena: são 500 
estudantes nas três séries do Ensino Médio, que moram nas vilas residenciais, junto 
com professores e gestores. 
 
As turmas têm no máximo 15 estudantes, com idades entre 13 e 18 anos. O projeto 
pedagógico da Escola se baseia na formação da cidadania e na articulação da área 
acadêmica e da educação profissional. 
 
O regime de horário integral possibilita a oferta de atividades educativas em salas de 
aula e extraclasse em diversos espaços externos e internos da Escola, tais como: 



 

centro de liderança, teatro, laboratórios, oficinas, salas de artes, música e dança, 
biblioteca e complexo esportivo. 
 
 Atualizado em 5 de maio às 17:06 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG BALADAS E AGITOS          DATA: 05.05.14              
Turnê do Grupo Estação de Teatro pelo Nordeste continua em maio «  Agitos e 
Baladas 
 
 
Turnê do Grupo Estação de Teatro pelo Nordeste continua em maio  
 5 de maio de 2014 por ulyssesfreire 

 
 
crédito: Joanisa Prates 
 
Nos próximos dias 12, 13 e 14 de maio, o Grupo Estação de Teatro segue com a 
Caravana Estação Nordeste para Maceió (AL) e apresenta os espetáculos Guerra, 
Formigas e Palhaços, e o infantil Estação dos Contos, ambos no Teatro Jofre Soares. 
Na passagem pela cidade, o grupo também vai realizar uma oficina de Contação de 
Histórias, que será oferecida gratuitamente no dia 14/5 das 9h às 13h, no Sesc Poço. 
 
Já no dia 15/5 é a vez de Recife (PE) receber o Guerra, Formigas e Palhaços, às 20h 
no Teatro Capiba. A próxima parada da Caravana será no SESC Centro em Campina 
Grande, durante a XI Mostra Sesc Curumim de Teatro Infantil com duas sessões do 
Estação dos Contos, no dia 26 de maio às 10h e 16h, e oficina de Contação de 
Histórias para atores e professores no dia 27. A apresentação do espetáculo Guerra, 
Formigas e Palhaços será dia 27, às 20h, também no Sesc Centro. 
 
O Grupo Estação de Teatro está circulando desde abril deste ano com os dois 
espetáculos do seu repertório. A Caravana Estação Nordeste é um projeto de 
circulação do grupo que conta com patrocínio do Prêmio Funarte de Teatro Myriam 
Muniz 2013, em parceria com o SESC/Palco Giratório 2014. 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 05.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 
Robinson avalia vitória de Francisco José Jr como recado do eleitorado ao ‘acordão’ 

Robinson: “Mossoró gritou por mudança. Nossa aliança venceu o primeiro teste” 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

O presidente do PSD no Rio Grande do Norte, vice-governador Robinson Faria, avalia 
que a vitória do seu partido, em Mossoró, através da eleição de Francisco José Júnior 
(PSD) na eleição suplementar deste domingo, significou “o grito do povo mossoroense 
por mudança” na política. “Nossa aliança venceu o primeiro teste”, afirmou, se 
referindo à aliança entre PSD e PT, que tem como representantes estaduais o próprio 
Robinson enquanto candidato ao governo e a deputada federal Fátima Bezerra (PT), 
pleiteante ao Senado em 2014. 

“Mossoró quebrou o paradigma, elegendo um nome novo. A população mostrou, 
através do voto, um sentimento muito forte de mudança”, afirmou Robinson na 
manhã desta segunda-feira, um dia após a eleição. Na sua avaliação, Francisco José 
Júnior é um nome novo, fora dos nomes tradicionais da política, que vinham 
dominando a política mossoroense há mais de 40 anos. “Ele, na hora que teve a 
oportunidade de ser candidato, com uma proposta nova, sem radicalismo, com 

http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/67i67i67ii56i6.jpg
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discurso de modernidade, e sendo gestor de pouco tempo que mostrou talento como 
executivo, tudo isso resultou nessa maioria surpreendente”. 

Sobre o impacto desta vitória nas urnas de outubro, Robinson diz que tem enorme 
importância: “Fortalece porque a aliança estadual está colocada. Foi vitoriosa no 
primeiro teste em Mossoró contra a outra aliança, que também está formada e que 
apoiou a candidata do PSB, através do PMDB e do PR, justamente a outra chapa. O 
primeiro teste foi favorável a nossa parceria”. 

O vice opina que uma vitória em Mossoró, pela relevância e importância política da 
cidade, tem repercussão em todo o Estado. “Lógico que uma vitória em Mossoró tem 
repercussão em todo Estado. E é o candidato do PSD, do pré-candidato a governador, 
do mesmo partido. Que é o nosso. Isso tem um simbolismo muito forte. Porque foi 
uma vitória incontestável, uma vitória soberana, uma margem muito grande de votos, 
talvez nunca vista, onde o nosso candidato venceu em todas as urnas. Vitoria sem 
contestação”, analisou. 

Instado a avaliar se a derrota de Larissa significa a derrota do pré-candidato do PMDB 
a governador, Henrique Alves, e da pré-candidata a senadora, Wilma de Faria, 
Robinson afirmou que “não existem derrotas individuais”, mas uma mensagem à 
classe política. “Houve uma resposta. Um recado da população, muito mais que uma 
derrota. De que o povo quer mudar. Quer renovação da política. Acho que é um 
discurso muito forte da população contra os grupos dominantes. Se quiser, que 
pensem diferente, mas o recado é esse”. 

Henrique Alves: “Estadualizar eleição de Mossoró é factóide” 
Não foi nada fácil entender o mini discurso feito pelo presidente da Câmara Federal, 
Henrique Eduardo Alves, do PMDB, por meio do Twitter, poucas horas após o 
resultado final do pleito suplementar mossoroense. Sobretudo, porque o pré-
candidato ao Governo do Estado apontou uma série de situações que ele mesmo não 
tem compactuado. 

“Processo absolutamente judicializado encerra, afinal, eleição suplementar de 
Mossoró”, escreveu Henrique, abrindo o seu mini discurso e já caindo na falha pela 
contextualização. Afinal, na reta final do pleito, a coligação de Larissa Rosado, do PSB, 
ou seja, a coligação que ele apoiou, foi responsável por algumas das várias 
representações feitas contra o candidato Francisco José Júnior. Portanto, criticar a 
judicialização sendo responsável por ela, parece não casar com a realidade. 

Mas o discurso seguiu. “Sua própria configuração político partidária, com partidos se 
dividindo em apoios, também divididos aos candidatos, revela o caráter único e 
pontualíssimo desse pleito. Querer enxergar além disso, projetando estadualização da 
disputa (é) factóide que não resiste a um simples exemplo”, afirmou Henrique. 



 

Antes de citar o exemplo dado por ele, é importante lembrar que a divisão, agora uma 
aparente justificativa para a derrota, foi justamente o que o PMDB tentou esconder 
durante o pleito. Em discursos durante a rápida campanha mossoroense, tanto ele, 
quanto o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, fizeram questão de 
ressaltar que o PMDB estava “90% com Larissa Rosado”, simplesmente, negando a 
existência da ex-prefeita Fafá Rosado no apoio a candidatura de Francisco José Júnior, 
e de Wellington Filho (ex-vice-prefeito) a Cláudia Regina, do DEM. 

“Partidos que no palanque mossoroense vencedor de hoje já definiram seu palanque 
oposto para outubro. PV, PSDB, PDT, PSC e até dissidentes”, exemplificou Henrique 
Alves, como forma de dizer que Fafá Rosado e os demais apoiadores de Francisco José 
estarão ao lado dele, Henrique, no pleito de outubro. Ou seja: quem garantiu a vitória 
foram esses aí, não Robinson Faria (PSD) e Fátima Bezerra (PT), que encabeçaram a 
campanha de “Silveirinha”. 

“E Mossoró respeitando a todos, vencedores e vencidos, possa se refazer; 
desemprego, insegurança, serviços públicos sem qualidade. Mudança é o rumo. O RN 
espera também!”, finalizou Henrique, esquecendo que a necessidade de se “refazer” 
surgiu após um ano de administração de Cláudia Regina, apoiada por ele em 2012. 
Naquela época, PMDB e DEM eram aliados políticos no Go verno do Estado. 
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