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 Em reunião com prefeito e empresários, FIERN e Fecomércio confirmam parcerias 
com a 1ª Feira de Negócios do Seridó  
 
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte e a Fecomércio serão parceiras 
da Feira de Negócios, a primeira organizada pelo próprio município de Caicó. A 
informação foi confirmada pelos dirigentes dos dois órgãos, Amaro Sales e Marcelo 
Queiroz, durante reunião nesta tarde de quarta-feira (07) em Natal, com o prefeito 
Roberto Germano e dirigentes lojistas e empresários de Caicó. 
 
O evento acontecerá de 26 a 28 de junho, no Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana. 
Uma iniciativa da Casa do Empresário e da Prefeitura de Caicó, a Feira reunirá 
empresas de indústrias, comércio e serviços. A exemplo de Parelhas, Caicó realizará 
sua Feira de Negócios por iniciativa própria, diferente das realizadas anteriormente 
pelo Governo do Estado. 
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Em reunião com prefeito e empresários, FIERN e Fecomércio confirmam parcerias 
com a 1ª Feira de Negócios de Caicó   - 
 

 
 
 
 
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte e a Fecomércio serão parceiras 
da Feira de Negócios, a primeira organizada pelo próprio município de Caicó. A 
informação foi confirmada pelos dirigentes dos dois órgãos, Amaro Sales e Marcelo 
Queiroz, durante reunião nesta tarde de quarta-feira (07) em Natal, com o prefeito 
Roberto Germano e dirigentes lojistas e empresários de Caicó. 
 
O evento acontecerá de 26 a 28 de junho, no Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana. 
Uma iniciativa da Casa do Empresário e da Prefeitura de Caicó, a Feira reunirá 
empresas de indústrias, comércio e serviços. A exemplo de Parelhas, Caicó realizará 
sua Feira de Negócios por iniciativa própria, diferente das realizadas anteriormente 
pelo Governo do Estado. 
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Em reunião com prefeito e empresários, FIERN e Fecomércio confirmam parcerias 
com a 1ª Feira de Negócios do Seridó » Blog do Marcos Dantas 
 
 

 
 
A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte e a Fecomércio serão parceiras 
da Feira de Negócios, a primeira organizada pelo próprio município de Caicó. A 
informação foi confirmada pelos dirigentes dos dois órgãos, Amaro Sales e Marcelo 
Queiroz, durante reunião nesta tarde de quarta-feira (07) em Natal, com o prefeito 
Roberto Germano e dirigentes lojistas e empresários de Caicó. 
 
O evento acontecerá de 26 a 28 de junho, no Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana. 
Uma iniciativa da Casa do Empresário e da Prefeitura de Caicó, a Feira reunirá 
empresas de indústrias, comércio e serviços. A exemplo de Parelhas, Caicó realizará 
sua Feira de Negócios por iniciativa própria, diferente das realizadas anteriormente 
pelo Governo do Estado. 
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Fecomércio espera alta de 4,5% nas vendas do Dia das Mães 
 

 
 
A combinação de preços em alta, crédito mais caro, confiança do consumidor em 
baixa e aumento do endividamento devem impactar negativamente nas vendas para 
o Dia das Mães (que será comemorado no próximo domingo, 11/05). Segundo 
estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN, 
o incremento previsto para este ano será bem menor que os 6,5% registrados no 
ano passado, estacionando na casa dos 4,5%. Com isso, o resultado esperado para o 
mês de maio inteiro também tende a ficar abaixo do que foi registrado em 2013. 
“Para o mês de maio, esperamos um incremento final na casa dos 8%, contra 10,8% 
que emplacamos em maio de 2013″, diz o presidente da entidade, Marcelo 
Fernandes de Queiroz (FOTO). 
 
O empresário explica que o atual cenário nacional não é favorável ao consumo. 
“Temos preços em alta, inclusive acima da meta inflacionária; nível de 
endividamento das famílias crescente e um maior aperto no crédito. Esta 
combinação de fatores é extremamente prejudicial ao consumo. Mas, é sempre bom 
registrar, que o crescimento estimado de 4,5% é positivo, sim. Embora seja menor 
que o do ano passado, emplacar alta de vendas em uma data que está entre as três 
melhores para o comércio ao longo do ano é sempre algo para se comemorar”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
O empresário afirma ainda que o menor crescimento previsto para o mês de maio é 
fruto do impacto deste cenário no Dia das Mães e que existe uma expectativa mais 
positiva de retomada para os mês de junho. “Junho é um mês forte no Nordeste. 
Mais forte que no restante do país, por causa dos festejos juninos. Este ano, teremos 
a Copa que trará turistas a mais ao nosso estado – mesmo que em um volume, a 
nosso ver, menor do que aquele que esperávamos”, diz ele. 
 



 

Já em relação ao mês de julho, Queiroz é mais cauteloso. Com a Copa do Mundo 
Fifa, as escolas modificaram seus calendários e as férias escolares do meio do ano 
devem ser bastante reduzidas. Isto deve impactar no movimento turístico e, claro, 
no comércio. Ainda precisamos esperar um pouco para avaliar com mais calma qual 
será este impacto real”, finaliza ele. 
 
(Fonte: Assessoria de Comunicação da Presidência do Sistema Fecomércio RN) 
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Alta nas vendas para Dia das Mães deve ficar abaixo do registrado em 2013 - 
Tribuna do Norte 
 
 
O comércio potiguar espera que a alta nas vendas para o Dia das Mães fique abaixo 
do registrado no ano passado. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (Fecomércio), a combinação de preços em alta, crédito mais caro, 
confiança do consumidor em baixa e aumento do endividamento devem impactar 
negativamente nas vendas.  
 
Em 2013, o incremento no comércio ficou em 6,5%, enquanto neste ano deverá ficar 
na casa dos 4,5%. Com isso, o resultado esperado para o mês de maio inteiro 
também tende a ficar abaixo do que foi registrado em 2013. “Para o mês de maio, 
esperamos um incremento final na casa dos 8%, contra 10,8% que emplacamos em 
maio de 2013”, diz o presidente da entidade, Marcelo Fernandes de Queiroz.  
 
 
 

 
Preços em alta, crédito mais caro e confiança do consumidor em baixa contribui para 
a queda na estimativa 
 
 



 

 O empresário explica que o atual cenário nacional não é favorável ao consumo. 
“Temos preços em alta, inclusive acima da meta inflacionária; nível de 
endividamento das famílias crescente e um maior aperto no crédito. Esta 
combinação de fatores é extremamente prejudicial ao consumo. Mas, é sempre bom 
registrar, que o crescimento estimado de 4,5% é positivo, sim. Embora seja menor 
que o do ano passado, emplacar alta de vendas em uma data que está entre as três 
melhores para o comércio ao longo do ano é sempre algo para se comemorar”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
O empresário afirma ainda que o menor crescimento previsto para o mês de maio é 
fruto do impacto deste cenário no Dia das Mães e que existe uma expectativa mais 
positiva de retomada para os mês de junho. “Junho é um mês forte no Nordeste. 
Mais forte que no restante do país, por causa dos festejos juninos. Este ano, teremos 
a Copa que trará turistas a mais ao nosso estado – mesmo que em um volume, a 
nosso ver, menor do que aquele que esperávamos”, diz ele. 
 
Já em relação ao mês de julho, Queiroz é mais cauteloso. Com a Copa do Mundo 
Fifa, as escolas modificaram seus calendários e as férias escolares do meio do ano 
devem ser bastante reduzidas. Isto deve impactar no movimento turístico e, claro, 
no comércio. Ainda precisamos esperar um pouco para avaliar com mais calma qual 
será este impacto real&quot;, finaliza ele. 
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A combinação de preços em alta, crédito mais caro, confiança do consumidor em 
baixa e aumento do endividamento devem impactar negativamente nas vendas para 
o Dia das Mães (que será comemorado no próximo domingo, 11/05). Segundo 
estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN, 
o incremento previsto para este ano será bem menor que os 6,5% registrados no 
ano passado, estacionando na casa dos 4,5%. Com isso, o resultado esperado para o 
mês de maio inteiro também tende a ficar abaixo do que foi registrado em 2013. 
“Para o mês de maio, esperamos um incremento final na casa dos 8%, contra 10,8% 
que emplacamos em maio de 2013″, diz o presidente da entidade, Marcelo 
Fernandes de Queiroz. 
 
O empresário explica que o atual cenário nacional não é favorável ao consumo. 
“Temos preços em alta, inclusive acima da meta inflacionária; nível de 
endividamento das famílias crescente e um maior aperto no crédito. Esta 
combinação de fatores é extremamente prejudicial ao consumo. Mas, é sempre bom 
registrar, que o crescimento estimado de 4,5% é positivo, sim. Embora seja menor 
que o do ano passado, emplacar alta de vendas em uma data que está entre as três 
melhores para o comércio ao longo do ano é sempre algo para se comemorar”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
O empresário afirma ainda que o menor crescimento previsto para o mês de maio é 
fruto do impacto deste cenário no Dia das Mães e que existe uma expectativa mais 
positiva de retomada para os mês de junho. “Junho é um mês forte no Nordeste. 
Mais forte que no restante do país, por causa dos festejos juninos. Este ano, teremos 
a Copa que trará turistas a mais ao nosso estado – mesmo que em um volume, a 
nosso ver, menor do que aquele que esperávamos”, diz ele. 
 
Já em relação ao mês de julho, Queiroz é mais cauteloso. Com a Copa do Mundo 
Fifa, as escolas modificaram seus calendários e as férias escolares do meio do ano 
devem ser bastante reduzidas. Isto deve impactar no movimento turístico e, claro, 
no comércio. Ainda precisamos esperar um pouco para avaliar com mais calma qual 
será este impacto real”, finaliza ele. 
 
INDICADORES CRIAM AMBIENTE DESFAVORÁVEL AO CONSUMO 
 
Nível de endividamento das Famílias cresce: 
 

http://blogdobg.com.br/fecomercio-espera-alta-de-45-nas-vendas-dia-das-maes%e2%80%8f/
http://blogdobg.com.br/fecomercio-espera-alta-de-45-nas-vendas-dia-das-maes%e2%80%8f/


 

O percentual de famílias que relataram ter dívidas entre cheque pré-datado, cart o 
de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestaç o de carro e 
seguro alcançou 62,3% em a ril de 201 , aumento de 1,3 ponto percentual em 
relaç o aos n meros de março. 
 
Além disso, o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso apresentou 
pequena alta na comparaç o mensal, passando de 20,8% para 21,0% do total.  Já o 
percentual de famílias que declararam n o ter condiç es de pagar suas contas ou 
dívidas em atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes ficou em 6,9% em 
abril de 2014, ante 6,7% registrados em abril de 2013. 
 
Preços também estão em alta: 
 
O índice de inflação em março, medido pelo IPCA (oficial), ficou em 0,92%, o maior 
percentual para o mês desde 2003. No acumulado dos últimos doze meses, o índice 
fechou em 6,15%, acima da meta estipulada pelo governo, que é de 4,5% para doze 
meses. 
 
Crédito mais caro 
 
A taxa básica de juros está em 11% ao ano, ou 3,5 pontos percentuais maior que em 
abril de 2013. Claro que esta diferença impacta em todas as modalidades de crédito. 
A taxa de juros média para pessoa física, está hoje na casa dos 5,84% ao mês – ou 
97,49% ao ano. Há um ano, esta mesma média estava na casa dos 5,43% ao mês 
(88,61% ao ano). 
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Comércio espera alta de 4,5% nas vendas do Dia das Mães 
 

Comércio está preparado para o Dia 
das Mães (Foto: Alberto Leandro) 
 
A combinação de preços em alta, crédito mais caro, confiança do consumidor em 
baixa e aumento do endividamento devem impactar negativamente nas vendas para 
o Dia das Mães (que será comemorado no próximo domingo, 11/05). Segundo 
estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN, 
o incremento previsto para este ano será bem menor que os 6,5% registrados no 
ano passado, estacionando na casa dos 4,5%. Com isso, o resultado esperado para o 
mês de maio inteiro também tende a ficar abaixo do que foi registrado em 2013. 
“Para o mês de maio, esperamos um incremento final na casa dos 8%, contra 10,8% 
que emplacamos em maio de 2013″, diz o presidente da entidade, Marcelo 
Fernandes de Queiroz. 
 
O empresário explica que o atual cenário nacional não é favorável ao consumo. 
“Temos preços em alta, inclusive acima da meta inflacionária; nível de 
endividamento das famílias crescente e um maior aperto no crédito. Esta 
combinação de fatores é extremamente prejudicial ao consumo. Mas, é sempre bom 
registrar, que o crescimento estimado de 4,5% é positivo, sim. Embora seja menor 
que o do ano passado, emplacar alta de vendas em uma data que está entre as três 
melhores para o comércio ao longo do ano é sempre algo para se comemorar”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
O empresário afirma ainda que o menor crescimento previsto para o mês de maio é 
fruto do impacto deste cenário no Dia das Mães e que existe uma expectativa mais 
positiva de retomada para os mês de junho. “Junho é um mês forte no Nordeste. 
Mais forte que no restante do país, por causa dos festejos juninos. Este ano, teremos 
a Copa que trará turistas a mais ao nosso estado – mesmo que em um volume, a 
nosso ver, menor do que aquele que esperávamos”, diz ele. 
 
Já em relação ao mês de julho, Queiroz é mais cauteloso. Com a Copa do Mundo 

http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/12/f8675e08f362db7df77387fff4b92a99.jpg?0842c4
http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/12/f8675e08f362db7df77387fff4b92a99.jpg?0842c4


 

Fifa, as escolas modificaram seus calendários e as férias escolares do meio do ano 
devem ser bastante reduzidas. Isto deve impactar no movimento turístico e, claro, 
no comércio. Ainda precisamos esperar um pouco para avaliar com mais calma qual 
será este impacto real”, finaliza ele. 
 
Nível de endividamento das Famílias cresce 
 
O percentual de famílias que relataram ter dívidas entre cheque pré-datado, cart o 
de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestaç o de carro e 
seguro alcançou 62,3% em a ril de 201 , aumento de 1,3 ponto percentual em 
relaç o aos n meros de março. 
 
Além disso, o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso apresentou 
pequena alta na comparaç o mensal, passando de 20,8% para 21,0% do total.  Já o 
percentual de famílias que declararam n o ter condiç es de pagar suas contas ou 
dívidas em atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes ficou em 6,9% em 
abril de 2014, ante 6,7% registrados em abril de 2013. 
 
Preços também estão em alta 
 
O índice de inflação em março, medido pelo IPCA (oficial), ficou em 0,92%, o maior 
percentual para o mês desde 2003. No acumulado dos últimos doze meses, o índice 
fechou em 6,15%, acima da metaestipulada pelo governo, que é de 4,5% para doze 
meses. 
 
Crédito mais caro 
 
A taxa básica de juros está em 11% ao ano, ou 3,5 pontos percentuais maior que em 
abril de 2013. Claro que esta diferença impacta em todas as modalidades de crédito. 
A taxa de juros média para pessoa física, está hoje na casa dos 5,84% ao mês – ou 
97,49% ao ano. Há um ano, esta mesma média estava na casa dos 5,43% ao mês 
(88,61% ao ano). 
 
Atualizado em 7 de maio às 15:55 
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Expectativas de vendas inferiores para o Dia das Mães e o mês da Copa  «  
Abelhinha.com 
 
 7 de maio de 2014 por Eliana Lima 
 
 Estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN 
*Fecomércio) indicam que a previsão de vendas para o Dia das Mães será bem 
inferior que os 6,5% registrados no ano passado. As perspectivas são que que 
alcancem à casa dos 4,5%. 
 
Essa queda deve-se ao conjunto combinação de preços em alta + crédito mais caro + 
confiança do consumidor em baixa e aumento do endividamento. O resultado 
esperado para o mês de maio inteiro também deve ficar abaixo do registrado em 
2013. 
 
“Para o mês de maio, esperamos um incremento final na casa dos 8%, contra 10,8% 
que emplacamos em maio de 2013″, diz o presidente da entidade, Marcelo Queiroz. 
 
O empresário explica que o atual cenário nacional não é favorável ao consumo. 
“Temos preços em alta, inclusive acima da meta inflacionária; nível de 
endividamento das famílias crescente e um maior aperto no crédito. Esta 
combinação de fatores é extremamente prejudicial ao consumo. Mas, é sempre bom 
registrar, que o crescimento estimado de 4,5% é positivo, sim. Embora seja menor 
que o do ano passado, emplacar alta de vendas em uma data que está entre as três 
melhores para o comércio ao longo do ano é sempre algo para se comemorar”, 
analisa. 
 
Sobre as expectativas durante o mês de julho, Queiroz é mais cauteloso. Explica que 
com a Copa do Mundo, as escolas modificaram seus calendários e as férias escolares 
do meio do ano serão reduzidas, causando, assim, impacto no movimento turístico 
e, certamente, no comércio. “Ainda precisamos esperar um pouco para avaliar com 
mais calma qual será este impacto real”, finaliza o presidente. 
 
Mais notícias no Twitter da Abelhinha 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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Portal Mercado Aberto 
07/05/2014 15h58 
  
 Fecomércio espera alta de 4,5% nas vendas do Dia das Mães 
 Aumento deve ficar abaixo dos cerca de 6,5% registrados em 2013. Para o mês de 
maio inteiro, expectativa é de 8%, também abaixo dos 10,8% registrados no ano 
passado 
 
A combinação de preços em alta, crédito mais caro, confiança do consumidor em 
baixa e aumento do endividamento devem impactar negativamente nas vendas para 
o Dia das Mães (que será comemorado no próximo domingo, 11/05). Segundo 
estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN, 
o incremento previsto para este ano será bem menor que os 6,5% registrados no 
ano passado, estacionando na casa dos 4,5%. Com isso, o resultado esperado para o 
mês de maio inteiro também tende a ficar abaixo do que foi registrado em 2013. 
“Para o mês de maio, esperamos um incremento final na casa dos 8%, contra 10,8% 
que emplacamos em maio de 2013”, diz o presidente da entidade, Marcelo 
Fernandes de Queiroz. 
 
O empresário explica que o atual cenário nacional não é favorável ao consumo. 
“Temos preços em alta, inclusive acima da meta inflacionária; nível de 
endividamento das famílias crescente e um maior aperto no crédito. Esta 
combinação de fatores é extremamente prejudicial ao consumo. Mas, é sempre bom 
registrar, que o crescimento estimado de 4,5% é positivo, sim. Embora seja menor 
que o do ano passado, emplacar alta de vendas em uma data que está entre as três 
melhores para o comércio ao longo do ano é sempre algo para se comemorar”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
O empresário afirma ainda que o menor crescimento previsto para o mês de maio é 
fruto do impacto deste cenário no Dia das Mães e que existe uma expectativa mais 
positiva de retomada para os mês de junho. “Junho é um mês forte no Nordeste. 
Mais forte que no restante do país, por causa dos festejos juninos. Este ano, teremos 
a Copa que trará turistas a mais ao nosso estado – mesmo que em um volume, a 
nosso ver, menor do que aquele que esperávamos”, diz ele. 
 
Já em relação ao mês de julho, Queiroz é mais cauteloso. Com a Copa do Mundo 
Fifa, as escolas modificaram seus calendários e as férias escolares do meio do ano 
devem ser bastante reduzidas. Isto deve impactar no movimento turístico e, claro, 
no comércio. Ainda precisamos esperar um pouco para avaliar com mais calma qual 
será este impacto real”, finaliza ele. 
 
INDICA O  S C IAM AM I NT    S A O      AO CONS MO Nível de 



 

endividamento das  amílias cresce   O percentual de famílias que relataram ter 
dívidas entre cheque pré-datado, cart o de crédito, cheque especial, carnê de loja, 
empréstimo pessoal, prestaç o de carro e seguro alcançou 62,3% em a ril de 201 , 
aumento de 1,3 ponto percentual em relaç o aos n meros de março. 
 
Além disso, o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso apresentou 
pequena alta na comparaç o mensal, passando de 20,8% para 21,0% do total. Já o 
percentual de famílias que declararam n o ter condiç es de pagar suas contas ou 
dívidas em atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes ficou em 6, % em 
abril de 2014, ante 6,7% registrados em abril de 2013.  
 
Preços também estão em alta: O índice de inflação em março, medido pelo IPCA 
(oficial), ficou em 0,92%, o maior percentual para o mês desde 2003. No acumulado 
dos últimos doze meses, o índice fechou em 6,15%, acima da meta estipulada pelo 
governo, que é de 4,5% para doze meses. 
 
Crédito mais caro A taxa básica de juros está em 11% ao ano, ou 3,5 pontos 
percentuais maior que em abril de 2013. Claro que esta diferença impacta em todas 
as modalidades de crédito. A taxa de juros média para pessoa física, está hoje na 
casa dos 5,84% ao mês - ou 97,49% ao ano. Há um ano, esta mesma média estava na 
casa dos 5,43% ao mês (88,61% ao ano). 
 
 
Classificação: Positiva 
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Vendas no Dia das Mães deve ter alta de 4,5% no RN - Notícias - Economia - 
Nominuto.com 
 

 
 
A expectativa de crescimento das vendas para o Dia das Mães no Rio Grande do 
Norte este ano deve ser de 4,5% de acordo com a Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do RN (Fecomercio).  
 
O número é menor do que o do ano passado, quando a alta foi de 6,5%. &quot;Para 
o mês de maio, esperamos um incremento final na casa dos 8%, contra 10,8% que 
emplacamos em maio de 2013&quot;, diz o presidente da entidade, Marcelo 
Fernandes de Queiroz. 
 
O empresário explica que o atual cenário nacional não é favorável ao consumo. 
&quot;Temos preços em alta, inclusive acima da meta inflacionária; nível de 
endividamento das famílias crescente e um maior aperto no crédito. Esta 
combinação de fatores é extremamente prejudicial ao consumo. Mas, é sempre bom 
registrar, que o crescimento estimado de 4,5% é positivo, sim. Embora seja menor 
que o do ano passado, emplacar alta de vendas em uma data que está entre as três 
melhores para o comércio ao longo do ano é sempre algo para se 
comemorar&quot;, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz. 
 
O empresário afirma ainda que o menor crescimento previsto para o mês de maio é 
fruto do impacto deste cenário no Dia das Mães e que existe uma expectativa mais 
positiva de retomada para os mês de junho. &quot;Junho é um mês forte no 
Nordeste. Mais forte que no restante do país, por causa dos festejos juninos. Este 
ano, teremos a Copa que trará turistas a mais ao nosso estado – mesmo que em um 
volume, a nosso ver, menor do que aquele que esperávamos&quot;, diz ele. 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO             DATA: 07.05.14              
 
 Senac Gratuidade está com inscrições abertas  
 
 07/05/2014 15h35 
  
 Senac Gratuidade está com inscrições abertas 
 As inscrições encerram na próxima segunda-feira (12) 
 
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.   
 
Fonte: Senac RN 
 
 
 
Classificação: Positiva 
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Oportunidades 

 
 
 Senac oferece 629 bolsas de estudos no RN  
  
07 de Maio de 2014 
 
 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. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Faculdade Dom Heitor Sales promove Jornada de Estudos Científicos 
 
 
A Arquidiocese de Natal, por meio da Faculdade Dom Heitor Sales, iniciou nesta 
quarta-feira (7) a primeira Jornada de Estudos Científicos. O evento tem como 
proposta a difusão da reflexão teológica e filosófica que põe em discussão duas 
áreas instigantes pelo próprio objeto que perseguem, a saber: fé e razão. 
 
A jornada acontece no auditório do SESC, no Centro, dias 7 e 8 de maio, sempre das 
14h às 18h. O evento reunirá alunos dos cursos de filosofia e teologia, professores, 
comunidade e demais interessados no tema gerador “Há raz es para crer em 
 eus?”. 
 
“A jornada tem como principal o jetivo fomentar no meio acadêmico o gosto pela 
produç o científica através da pesquisa e a divulgaç o dos resultados,” destaca 
padre José Valquimar Nogueira do Nascimento, diretor geral da FAHS. 
 
Entre os temas que serão tratados nos painéis com abordagens da Filosofia e da 
Teologia estão: a bioética na sociedade, sociedade líquida (Sigmund Bauman), a 
filosofia de Martin Heidegger e a doutrina social da igreja. Essa primeira edição da 
jornada contará ainda com palestras, apresentações culturais e a apresentação da 
 ede “ m grito pela vida” no enfrentamento do tráfico humano. 
 
A inscrição para participar da Jornada de Estudos Científicos pode ser feita na 
secretaria da Faculdade Dom Heitor Sales, na Av. Câmara Cascudo (antiga Avenida 
Junqueira Aires, 390) – Cidade Alta. A taxa de inscrição é de R$ 10,00 com direito a 
certificação para inclusão de horas complementares para quem está cursando nível 
superior. Mais informações pelo telefone (84) 3615 2827. 
 
(Fonte: jornalista Guto de Castro) 
 
 
Classificação: Positiva 
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Inscrições abertas para oficina gratuita de roteiro para cinema - Portal No Ar 
 
 
O Sesc RN dará a oportunidade a estudantes e profissionais do audiovisual de 
participar de uma oficina sobre roteiro para cinema, ministrada pelo paulista Di 
Moretti. As inscrições gratuitas – são pedidos apenas 2 kg de alimentos não 
perecíveis – podem ser feitas até dia 20/05 no site www.sescrn.com.br. A oficina 
acontece de 26 a 29/05, das 18h às 22h, no Sesc Centro (Natal). 
 
A oficina engloba temas específicos que descrevem a confecção de um roteiro 
cinematográfico, documental ou ficcional, curta ou longa-metragem. Cada módulo 
se divide em diversas atividades, como o desenvolvimento de um tema específico 
sobre a realização de um roteiro e pequenos exercícios práticos de roteirização. O 
curso oferece 40 vagas e possui um total de 16 horas/aula, divididas em 4 módulos 
(dias) de 4 horas cada. Os alimentos arrecadados nas inscrições serão destinados ao 
Mesa Brasil, programa de assistência do Sesc RN. 
 
Sobre Di Moretti 
 
Roteirista nascido em São Paulo em 1961, é formado em Rádio &amp; TV pela FAAP 
e em Jornalismo pela PUC-SP. Fez sua estreia em roteiros de longa-metragem no 
documentário O velho, a história de Luiz Carlos Prestes (1997), dirigido por Toni 
Venturi, cineasta com quem voltaria a trabalhar em diversos filmes, como Latitude 
zero e Cabra Cega – ambos vencedores da categoria melhor roteiro do Festival de 
Brasília. Em 2009, dirigiu seu primeiro longa, em parceria com Julio Xavier, o 
documentário 23 anos em 7 segundos – O fim do jejum corinthiano. É professor de 
cursos de roteiro cinematográfico e consultor de laboratórios como o do Sundance 
Institute e o do Sesc Rio de Janeiro. 
 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas para oficina de roteiro para cinema, ministrada por Di 
Moretti (SP) Quando?  Até dia 20/05 pelo site www.sescrn.com.br Período da 
oficina? De 26 a 29/05, das 18h às 22h Local da oficina? Sesc Centro (Rua Cel. 
Cascudo, 33, Cidade Alta) Quanto? 2 kg de alimentos não perecíveis 
 
Atualizado em 7 de maio às 11:27 
 
 
Classificação: Positiva 
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 PREFEITURA É PARCEIRA DO SESC NA 
 
 REALIZAÇÃO DO  DIA DO DESAFIO; 
 
A Prefeitura de Mossoró será parceira do Serviço Social do Comércio  
(SESC) na realização do Dia do Desafio, uma competição mundial que tem o 
 objetivo de estimular a prática de atividades físicas. O desafio é  
colocar o maior número de pessoas em movimento no dia 28 de maio.O 
 prefeito Francisco José Júnior recebeu o gerente do SESC Mossoró,  
Gustavo Barreto, e a técnica de referência do esporte da Unidade,  
Magnólia Aragão, para oficializar a participação da Prefeitura na  
competição. A secretária da Educação, Iêda Chaves, e a consultora geral, 
 Fernanda Abreu, participaram da reunião.De acordo com Gustavo  
Barreto, a ideia é envolver entidades públicas e privadas, mobilizando o 
 maior percentual de habitantes em atividades físicas nas praças,  
empresas, escolas e equipamentos esportivos da cidade.  “É a primeira  
vez que Mossoró participa da disputa e competirá diretamente com a  
capital do Piauí, Teresina. Ganha o desafio o município que conseguir a  
maior participação da população. Por isso, precisamos do apoio de todos  
os segmentos da sociedade”, explicou.O prefeito destacou a  
repercussão positiva para Mossoró, como cidade que incentiva o esporte e 
 contri ui com a qualidade de vida. “A Prefeitura participará,  
principalmente, através das Secretarias da Educação e Desporto e Saúde.  
As escolas municipais serão envolvidas, os equipamentos públicos ligados 
 ao esporte, como praças, quadras e ginásios, e também planejamos um  
Viva a Rio Branco especial para o dia 28. A prática esportiva é  
essencial para a qualidade de vida e essa é uma forma de estimulá-la.  
Além disso, a competição dará uma grande visibilidade a cidade, levando  
em consideração que é uma competiç o mundial”, disse  rancisco José  



 

Júnior. 
 
Fonte: Secretaria de Comunicação Social da PMM  
 
NOTA DO BLOG: 
 
Essa divulgação - da Prefitura Municipal de Mossoró - é gratuita. 
 
Esse blog, nunca pleiteou ou recebeu, qualquer centavo do poder público 
municipal.   
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS ESCOSSIA            DATA: 07.05.14       EDITORIA: CIDADES       
 

 
Classificação: Positiva 
 



 

 
NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 08.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 

 
 



 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE         DATA: 08.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

 



 

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 08.05.14             EDITORIA: POLÍTICA 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL          DATA: 08.05.14             EDITORIA: ÚLTIMAS 

 
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE          DATA: 07.05.14             EDITORIA: SOCIAIS 
 
Classificação: Positiva 
 
Postado dia 07/05/2014 às 22h34  
por: Portal JH 
Henrique Alves ataca: “Quem deu as costas ao governo de Rosalba foi o povo potiguar” 

Henrique Alves respondeu as acusações da Governadora Rosalba Ciarlini 

Foto: Divulgação 
Alex Viana 

Repórter Política 

Sobre as declarações da governadora Rosalba Ciarlini (DEM), publicadas nesta terça no 
Jornal de Hoje, em que critica aqueles que deram as costas ao governo, o presidente 
da Câmara dos Deputados e pré-candidato a governador, Henrique Alves, disse que 
“quem deu as costas ao governo dela foi o povo potiguar, decepcionado com os 
resultados”. É a primeira vez que Henrique critica  osal a desde o rompimento do seu 
partido como o governo do democrata, em setembro do ano passado. Pelo Twitter, o 
líder do PMDB no estado justificou a saída do partido da gestão, bem como defendeu 
o PR, do parceiro deputado federal João Maia, pré-candidato a vice-governador na 
chapa com o peemede ista. Segundo Henrique, “PM   e outros aliados saíram” do 
governo  osal a “porque n o eram ouvidos”. Se tivesse sido ouvido, afirmou o 
deputado, “erros teriam sido evitados”. 

“PM   e outros partidos fizeram o que podiam para ajudar o governo. Mas o governo 
não ajuda. Não faz a parte dele. Obras e investimentos federais só chegaram porque o 
PMDB e a bancada federal trabalharam para isso. Os exemplos são o aeroporto de São 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/%C3%A7l%C3%A7ll%C3%A7l%C3%A7.jpg
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/%C3%A7l%C3%A7ll%C3%A7l%C3%A7.jpg


 

Gonçalo e a  arragem de Oiticica, entre outras o ras importantes”, declarou o 
peemedebista.  Henrique foi o principal articulador do Conselho Político do governo 
Rosalba. O conselho só se reuniu duas vezes e não teve prosseguimento. 

Ainda pela mídia social, o presidente da Câmara criticou a postura do governo Rosalba 
em relação a não fazer o dever de casa. Para ele, o Estado desperdiça recursos 
federais por n o realizar as devidas contrapartidas. “N o veio mais (recursos) porque 
o governo do estado não fez o dever de casa. RN devolveu recursos federais por falta 
de contrapartida ou projeto”. 

Na vis o de Henrique, “é por essas e outras que o povo se cansou e deu as costas ao 
governo  osal a. É por essas e outras que quer a mudança. O PM   tam ém”, 
afirmou. 
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