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VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA        DATA: 28.05.14   
 
PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO RN PRESTIGIA LANÇAMENTO DA FEIRA DE 
NEGÓCIOS DE CAICÓ 
 

 
 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou, 
na noite desta terça-feira, 27, do lançamento da 1ª Feira de Negócios de Caicó, que 
acontece entre 26 e 28 de junho, na Ilha de Sant’Ana. “A 1ª Feira de Negócios de 
Caicó se reveste de uma grande importância para a economia do nosso estado, e 
particularmente, para a economia da região polarizada por este município, com o 
firme propósito de incrementar o desenvolvimento local”, afirmou Queiroz. 
 
Na foto, da esquerda para direira: presidente do Sindibonés, Jaedson Dantas; 
prefeito de Caicó, Roberto Germano; gerente do Sebrae Caicó, Pedro Medeiros; 
presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Caicó, Dênio Alves; 
presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Caicó, Cleide Nogueira; presidente 
da Fecomércio Marcelo Queiroz; presidente da CDL Caicó, José Jorge Dantas; e 
subcoordenador da área de Indústria da Sedec, Roberto Dantas. 
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VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES        DATA: 28.05.14 
 
Classe empresarial prestigia lançamento da Feira de Negócios de Caicó - Blog do 
Robson Pires 
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Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Classe empresarial prestigia lançamento da Feira de Negócios de Caicó  
 
Caicó será palco de mais um evento pioneiro na região do Seridó. No período de 26 a 
28 de junho deste ano, será realizada, no complexo turístico Ilha de Sant’Ana, a 
primeira edição da Feira de Negócios de Caicó.  O lançamento aconteceu nesta 
terça-feira (27), no auditório da Casa do Empresário. Na oportunidade, foram 
repassadas informações sobre a programação e venda de stands, cerca de 150. A 
comercialização dos espaços terá início nesta quinta-feira (29), às 10h, na Casa do 
Empresário. 
 
Aberto ao público, o evento contou com a presença de empresários do Seridó e 
representantes de instituições estaduais, entre eles: o gerente do escritório regional 
do Sebrae, Pedro Medeiros, o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, 
o presidente do Sindbonés (FIERN), Jaedson Dantas, o prefeito de Caicó, Roberto 
Germano, e o subcoordenador da Secretaria de Desenvolvimento, Roberto Dantas. 
 
De acordo com o presidente da CDL, José Jorge Dantas, as instituições empresariais 
perceberam a falta e, ao mesmo tempo, a necessidade de divulgação de 
determinados produtos locais, produtos esses, que vão desde a culinária, 
artesanato, roupas, aos serviços. “A Feira promoverá o desenvolvimento da 



 

economia regioSnal. Caicó é uma cidade pólo, apresenta um grande potencial 
industrial, comercial e de negócios, e o evento surge com o propósito de consolidar, 
ainda mais, a marca dos nossos produtos”, reforçou. 
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VEÍCULO: BLOG DO SUÉSBTER NERI        DATA: 28.05.14 
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Caicó será palco de mais um evento pioneiro na região do Seridó. No período de 26 a 
28 de junho deste ano, será realizada, no complexo turístico Ilha de Sant’Ana, a 
primeira edição da Feira de Negócios de Caicó. 
 
O lançamento aconteceu nesta terça-feira (27), no auditório da Casa do Empresário. 
Na oportunidade, foram repassadas informações sobre a programação e venda de 
stands, cerca de 150. A comercialização dos espaços terá início nesta quinta-feira 
(29), às 10h, na Casa do Empresário. 
 
Aberto ao público, o evento contou com a presença de empresários do Seridó e 
representantes de instituições estaduais, entre eles: o gerente do escritório regional 
do Sebrae, Pedro Medeiros, o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, 
o presidente do Sindbonés (FIERN), Jaedson Dantas, o prefeito de Caicó, Roberto 
Germano, e o subcoordenador da Secretaria de Desenvolvimento, Roberto Dantas. 
 
De acordo com o presidente da CDL, José Jorge Dantas, as instituições empresariais 
perceberam a falta e, ao mesmo tempo, a necessidade de divulgação de 
determinados produtos locais, produtos esses, que vão desde a culinária, 
artesanato, roupas, aos serviços. “A Feira promoverá o desenvolvimento da 
economia regioSnal. Caicó é uma cidade pólo, apresenta um grande potencial 
industrial, comercial e de negócios, e o evento surge com o propósito de consolidar, 
ainda mais, a marca dos nossos produtos”, reforçou. 
 
Além da apresentação do layout da Feira, foram mostradas, também, as novidades 
para a cidade e região, como o espaço “Caicó Veste Brasil”, que será criado com o 
objetivo de valorizar a moda e indústria têxtil do Seridó. 
 
Segundo a presidente do Sindcomércio, Cleide Nóbrega, o objetivo principal do 
evento é fazer negócios. “A Feira está dentro de um planejamento, e foi formatado 



 

um novo conceito, que busca o desenvolvimento dos variados setores da economia 
de nossa região”. Segundo ela, o evento oportuniza o resgate de Caicó na rota dos 
negócios, uma vez que volta a promover um evento dessa natureza. 
 
A Feira será promovida pela Casa do Empresário (ACISC, CDL, Sindcomércio) e 
Prefeitura de Caicó. Conta, ainda, com o apoio do Sebrae/RN, Fecomércio, FIERN e 
Governo do Estado; e organização da Referência Comunicação e Assessoria. 
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VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ       DATA: 28.05.14 
Robe                                                                         
                «  Blog do Seridó 
 

 
 
O prefeito Roberto Germano (PMDB) participou na noite desta terça-feira (28), do 
lançamento da I Feira de Negócios de Caicó. O evento foi na Casa do Empresário e 
contou com representantes das entidades empresariais, Fecomércio, Sebrae, Sesc, 
Senai, Governo do Estado, dentre outros segmentos. A Prefeitura é um dos 
principais parceiros da Feira, que em seu retorno prometer trazer várias novidades 
para o público.  
 
Para Germano, a Feira que nasceu com a idéia de ser voltada para Caicó tem tudo 
para se transformar em mais uma feira de negócios para toda a região do Seridó. 
“Vimos a necessidade de resgatar essa feira para trazermos empresários e pessoas 
que possam fazer negócios. O objetivo é dar uma cara nova para que sejam 
realizados negócios dentro da própria feira, já que as dos anos anteriores serviam 
mais de exposições”, explicou.  
 
Dentre as novidades anunciadas no lançamento, a Ilha de Sant’Ana que é o local que 
sediará o evento será quase 100% preenchida com espaços temáticos da Feira, 
desde feirões de veículos, estandes para vendas de produtos variados, a salas de 
negociações entre produtores e compradores. “A Prefeitura apoia toda e qualquer 
iniciativa que gere negócios e aqueça a economia de Caicó”, finalizou Roberto 
Germano. 
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VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS       DATA: 28.05.14 
 
Roberto Germano destaca importância que Feira de Negócios terá na geração de 
renda em Caicó » Blog do Marcos Dantas 
 

 
 
O prefeito Roberto Germano (PMDB) participou na noite desta terça-feira (28), do 
lançamento da I Feira de Negócios de Caicó. O evento foi na Casa do Empresário e 
contou com representantes das entidades empresariais, Fecomércio, Sebrae, Sesc, 
Senai, Governo do Estado, dentre outros segmentos. A Prefeitura é um dos 
principais parceiros da Feira, que em seu retorno prometer trazer várias novidades 
para o público. 
 
Para Germano, a Feira que nasceu com a idéia de ser voltada para Caicó tem tudo 
para se transformar em mais uma feira de negócios para toda a região do Seridó. 
“Vimos a necessidade de resgatar essa feira para trazermos empresários e pessoas 
que possam fazer negócios. O objetivo é dar uma cara nova para que sejam 
realizados negócios dentro da própria feira, já que as dos anos anteriores serviam 
mais de exposições”, explicou. 



 

 
Dentre as novidades anunciadas no lançamento, a Ilha de Sant’Ana que é o local que 
sediará o evento será quase 100% preenchida com espaços temáticos da Feira, 
desde feirões de veículos, estandes para vendas de produtos variados, a salas de 
negociações entre produtores e compradores. “A Prefeitura apoia toda e qualquer 
iniciativa que gere negócios e aqueça a economia de Caicó”, finalizou Roberto 
Germano. 
 
Ouça Roberto Germano: 
 
http://marcosdantas.com/wp-content/uploads/2014/05/Roberto-Germano-Feira-
de-negocios.m4a 
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Roberto Germano destaca importância que Feira de Negócios terá na geração de 
renda em Caicó - Blog do Robson Pires 
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Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Roberto Germano destaca importância que Feira de Negócios terá na geração de 
renda em Caicó  
 
O prefeito Roberto Germano (PMDB) participou na noite desta terça-feira (28), do 
lançamento da I Feira de Negócios de Caicó. O evento foi na Casa do Empresário e 
contou com representantes das entidades empresariais, Fecomércio, Sebrae, Sesc, 
Senai, Governo do Estado, dentre outros segmentos. A Prefeitura é um dos 
principais parceiros da Feira, que em seu retorno prometer trazer várias novidades 
para o público. 
 
Para Germano, a Feira que nasceu com a ideia de ser voltada para Caicó tem tudo 
para se transformar em mais uma feira de negócios para toda a região do Seridó. 
“Vimos a necessidade de resgatar essa feira para trazermos empresários e pessoas 
que possam fazer negócios. O objetivo é dar uma cara nova para que sejam 
realizados negócios dentro da própria feira, já que as dos anos anteriores serviam 
mais de exposições”, explicou. 
 
Dentre as novidades anunciadas no lançamento, a Ilha de Sant’Ana que é o local que 
sediará o evento será quase 100% preenchida com espaços temáticos da Feira, 



 

desde feirões de veículos, estandes para vendas de produtos variados, a salas de 
negociações entre produtores e compradores. “A Prefeitura apoia toda e qualquer 
iniciativa que gere negócios e aqueça a economia de Caicó”, finalizou Roberto 
Germano. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO SUÉBSTER NERI       DATA: 28.05.14 
 
Roberto Germano destaca importância que Feira de Negócios terá na geração de 
renda em Caicó   - 
 
 
O prefeito Roberto Germano (PMDB) participou na noite desta terça-feira (28), do 
lançamento da I Feira de Negócios de Caicó. O evento foi na Casa do Empresário e 
contou com representantes das entidades empresariais, Fecomércio, Sebrae, Sesc, 
Senai, Governo do Estado, dentre outros segmentos. A Prefeitura é um dos 
principais parceiros da Feira, que em seu retorno prometer trazer várias novidades 
para o público. 
 
Para Germano, a Feira que nasceu com a idéia de ser voltada para Caicó tem tudo 
para se transformar em mais uma feira de negócios para toda a região do Seridó. 
“Vimos a necessidade de resgatar essa feira para trazermos empresários e pessoas 
que possam fazer negócios. O objetivo é dar uma cara nova para que sejam 
realizados negócios dentro da própria feira, já que as dos anos anteriores serviam 
mais de exposições”, explicou. 
 
Dentre as novidades anunciadas no lançamento, a Ilha de Sant’Ana que é o local que 
sediará o evento será quase 100% preenchida com espaços temáticos da Feira, 
desde feirões de veículos, estandes para vendas de produtos variados, a salas de 
negociações entre produtores e compradores. “A Prefeitura apoia toda e qualquer 
iniciativa que gere negócios e aqueça a economia de Caicó”, finalizou Roberto 
Germano. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
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VEÍCULO: BLOG DO PC         DATA: 28.05.14              
Blog do PC: Mais de 100 mil pessoas participaram do Dia do Desafio em Mossoró 
 
Mais de 100 mil pessoas participaram do Dia do Desafio em Mossoró 

 
Mais da metade da 
população de Mossoró participou do dia do Desafio, promovido pelo Sistema 
Fecomércio RN, através do Serviço Social do 
Comércio (SESC). A Prefeitura, através da Secretaria da Educação, apoiou 
a iniciativa e movimentou toda população para participar da ação.  
Mossoró concorre com a cidade de Teresina (PI). A ideia de colocar o maior número 
de pessoas em movimento fez as praças lotarem. Foram 16h de exercícios 
recreativos, aulões de ginástica, jump, caminhada, ginástica laboral e jogos 
esportivos, tudo de forma gratuita. 



 

 



 

 
Um dos destaques foi às atividades exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio 
oferecidas no Corredor Cultural da Av. Rio Branco. Outro destaque que contou 
com um bom número de participantes foi a ginástica laboral nas praças públicas 
que ocorreu às 7h30, para os comerciários do entorno começarem bem o dia de 
trabalho. 
O 
prefeito Francisco José Júnior participou do dia do Desafio e destacou a 
importância do esporte para a população. “É muito importante esse tipo de 
iniciativa para que as pessoas pratiquem exercícios cada vez mais. Vamos fazer 
ainda mais pelo esporte criando a secretaria de Esporte e Lazer, pois 
acreditamos que através dele os jovens saiam do mundo das drogas e violência”, 
ressaltou.  
A 
Prefeitura se engajou na elaboração das atividades, mobilizando diversas 
equipes para integrar a programação e disponibilizando vários espaços para a 
realização dela. Com as parcerias, as atividades do Dia do Desafio ficaram 
espalhadas pelos quatro cantos da cidade: além do Sesc Mossoró, praças, 
escolas, academias de ginástica, UERN e outros locais públicos tiveram atividades. 
O resultado oficial para saber se Mossoró bateu a meta e venceu da cidade de 
Teresina 
sairá na próxima sexta, dia 30.   
 
* GECOM 
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VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS        DATA: 28.05.14    
 
          v      “D      D   f  ” » Bl      M      D      
 
 
Começou em Currais Novos a programação do “Dia do Desafio”, evento que tem 
como objetivo reunir a população em atividades físicas e incentivar a prática de 
exercícios. 

 
 
E a população está mobilizando desde às 5h em ações nos mais variados locais da 
cidade, desde largos e praças, até escolas e repartições públicas e privadas. 
O prefeito em exercício, João Gustavo, prestigiou as atividades ao lado do presidente 
do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
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VEÍCULO: BLOG DO JBELMONT        DATA: 28.05.14  
 
Dia do Desafio começa com caminhada 
 

  
A cidade de Mossoró se prepara para o Dia do Desafio. Na quarta-feira, 28, os 
mossoroenses irão participar pela primeira vez do evento realizado pelo Sistema 
Fecomércio RN, através do Serviço Social do Comércio (SESC).  
 
A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria da Educação, apoia a iniciativa e 
movimenta literalmente a população de Mossoró. No dia 28 tem agendada uma 
caminhada, às 5h, com saída em frente ao Serviço Social do Comércio e seguindo até 
a Praça do Rotary, Nova Betânia. A ideia é atrair o maior número de pessoas 
possível.  
 
Noventa escolas do munícipio estarão realizando atividades. De acordo com Jailma 
Soares, diretora pedagógica, todos os equipamentos do município estarão 
envolvidos nas atividades. Além das escolas, entrarão na movimentação secretarias, 
Unidades de Saúde, departamentos de trânsito e demais estabelecimentos.  
 
Mossoró competirá com Teresina (PI). Os mossoroenses contarão com 16 horas de 
exercícios recreativos, aulões de ginástica, jump, caminhada, ginástica laboral e 
jogos esportivos, tudo de forma gratuita.  
 
As atividades do Viva a Rio Branco, oferecidas no Corredor Cultural da Avenida Rio 
Branco, serão exclusivamente voltadas ao Dia do Desafio. A ginástica laboral nas 
praças públicas às 7h30, também representa mais uma novidade.  
 



 

Com as parcerias, as atividades do Dia do Desafio serão espalhadas pelos quatro 
cantos da cidade: além do Sesc Mossoró, praças, escolas, academias de ginástica, 
UERN e outros locais públicos receberão atividades.  
 
Interdição – Estimando uma grande movimentação para o Dia do Desafio, a 
Subsecretaria de Trânsito e Transporte, fará a interdição da Avenida Rio Branco, 
durante as atividades do Viva a Rio Branco, no dia 28. A rua ficará inacessível para 
veículos no horário de 17 às 19h. 
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VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ        DATA: 28.05.14  
 
Caicó participa hoje do Dia de Desafio e busca ser tricampeã  «  Blog do Seridó 
 
Caicó participa hoje pela terceira vez do Dia do Desafio, evento realizado pelo 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Nesta quarta-feira (28), os caicoenses vão 
mais uma vez suar a camisa, agora rumo ao tricampeonato. A iniciativa, promovida 
desde 2011 no estado, estimula a prática de atividades físicas simultaneamente no 
mundo inteiro ao estabelecer competições saudáveis entre cidades. A que mobiliza 
mais pessoas, vence. 
 
Para fazer bonito mais uma vez, os caicoenses terão pela frente à “rival”, Cajicá na 
Colômbia. Serão 16 horas de exercícios recreativos, hidrodance, torneios de futsal, 
jump, ginástica funcional, recreação, tudo de forma gratuita. Várias atividades estão 
sendo realizadas desde as cinco da manhã e vão até nove da noite, no Sesc Seridó, 
Ilha de Sant’Ana, Centro Administrativo e principais praças da cidade. 
 
A vasta programação conta com a parceria do Sindicato do Comércio Varejista local 
e da Prefeitura Municipal de Caicó. Ambos se engajaram na elaboração das 
atividades, mobilizando suas equipes para integrar a programação e disponibilizando 
espaços para a realização dela. 
 
Em 2014, o Dia do Desafio acontece, além de Caicó, nos municípios de Mossoró, que 
irá competir com a cidade de Teresina (PI), e de Currais Novos, cujo rival será a 
cidade de Jucás (CE). Nos dois anos anteriores em que participou do projeto, o RN, 
representado por Caicó, foi campeão. Em 2012, ganhou de Limón Centro, na Costa 
Rica, e, em 2013, o bicampeonato foi conquistado em cima da cidade de Telas, em 
Honduras. 
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VEÍCULO: BLOG DO SKALARCK       DATA: 28.05.14 
 
Blog do Carlos Skarlack: Prefeito participa do Dia do Desafio 
 
O Dia do Desafio entre Mossoró e Teresina, no Piaui, teve nesta quarta-feira, 28, a 
participação do prefeito da cidade, Francisco José Júnior, PSD. 
O desafio proposto pelo SESC é para que Mossoró leve 60% da população aos 
logradouros públicos para participar do Dia do Desafio. 
 
Em Mossoró a concentração acontece no Corredor Cultural, no Centro de Mossoró. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Currais Novos se mobiliza dura    “D      D   f  ” - Blog do Robson Pires 
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Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Currais Novos se mobiliza durante “Dia do Desafio”  
 
A população de Currais Novos está se exercitando desde as primeiras horas desta 
quarta-feira (28) durante a programação do “Dia do Desafio”, evento que acontece 
em todo o Continente Americano e tem como objetivo principal reunir a população 
em atividades físicas e incentivar a prática de exercícios. Participando pela primeira 
vez da competição, Currais Novos está mobilizando toda a população desde às 5h 
em ações nos mais variados locais da cidade, desde largos e praças, até escolas e 
repartições públicas e privadas. 
 
Com os primeiros raios de sol, dezenas de pessoas já se concentravam nos largos 
Júnior Toscano (Academia na Praça) e do Tungstênio Hotel (Corrida e caminhada). 
Na Escola Municipal Professor Humberto Gama, o prefeito em exercício de Currais 
Novos, João Gustavo, prestigiou as atividades ao lado do presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, e do presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Currais Novos, Helder Araújo. 
 
Ao lado dos alunos, a equipe do SESC RN e da Prefeitura de Currais Novos praticaram 
exercícios como alongamentos e dança. A programação se estenderá até às 21h em 
locais como Praça Cristo Rei, SESI, Praça Tetê Salustino, ginásios, escolas, e largos 
Júnior Toscano e Tungstênio Hotel. O evento é uma realização do SESC RN e 
Fecomércio em parceria com a Prefeitura Municipal de Currais Novos, Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato do Comércio Varejista de Currais Novos. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR       DATA: 28.05.14  
 
Senac/RN oferece mais de 140 vagas de empregos em Natal e Mossoró - Portal No 
Ar 
 
 
O Banco de Oportunidades do Senac disponibiliza 148 vagas de emprego para alunos 
e ex-alunos da instituição para a região metropolitana de Natal e de Mossoró. As 
empresas parceiras do Senac que atuam em áreas como gastronomia, gestão e 
negócios e beleza estão à procura de profissionais qualificados. Os currículos devem 
ser encaminhados até a próxima sexta-feira (30). 
 
Os interessados devem entrar em contato com o Banco de Oportunidades, através 
dos telefones 4005-1008 (Natal) e 3422-5012 (Mossoró) ou enviar currículo 
diretamente para [email protected] É preciso ter concluído algum curso ou estar 
matriculado no Senac. 
 
Confira as vagas disponíveis na Grande Natal e em Mossoró. 
 
Atualizado em 28 de maio às 14:17 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR       DATA: 28.05.14 
 
Banco de Oportunidades do Senac tem 148 vagas para Natal e Mossoró 
 
 
O Banco de Oportunidades do Senac dispõe, nesta semana, de 148 anúncios de 
emprego para alunos e ex-alunos da região metropolitana de Natal e de Mossoró. 
Empresas parceiras de áreas como gastronomia, gestão e negócios e beleza estão à 
procura de profissionais qualificados na instituição. Os currículos devem ser 
encaminhados até a próxima sexta-feira (30). 
 
Os interessados devem entrar em contato com o Banco de Oportunidades (4005-
1008, em Natal, e 3422-5012, em Mossoró) ou enviar currículo diretamente para 
[email protected] É preciso ter concluído algum curso ou estar matriculado na 
instituição. 
 
Atualizado em 28 de maio às 11:34 
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Banco de Oportunidades do Senac: 148 vagas disponíveis  
 
 28/05/2014 08h34 
  
 Banco de Oportunidades do Senac: 148 vagas disponíveis 
 Os currículos devem ser encaminhados até a próxima sexta-feira (30) 
 
O Banco de Oportunidades do Senac dispõe, nesta semana, de 148 anúncios de 
emprego para alunos e ex-alunos da região metropolitana de Natal e de Mossoró. 
Empresas parceiras de áreas como gastronomia, gestão e negócios e beleza estão à 
procura de profissionais qualificados na instituição. Os currículos devem ser 
encaminhados até a próxima sexta-feira (30). 
 
Os interessados devem entrar em contato com o Banco de Oportunidades (4005-
1008, em Natal, e 3422-5012, em Mossoró) ou enviar currículo diretamente para 
bancodeoportunidades@rn.senac.br. É preciso ter concluído algum curso ou estar 
matriculado na instituição. 
 
Confira as vagas disponíveis: Grande Natal Mossoró 
 
 
Fonte: Senac RN 
 
 
 
Classificação: Positiva 
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Com inscrições até 5 de junho, Senac-RN abre processo seletivo para contratação; 
veja edital | Blog do BG 
 
EDITAL - Nº 05/2014 
 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
 
Administração Regional no Estado do Rio Grande do Norte - SENAC-AR/RN 
 
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas 
 
  
 
De acordo com a Resolução nº 875/2008, que estabelece normas do processo 
seletivo para contratação de colaboradores e formação de cadastro de reservas do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado do 
Rio Grande do Norte - SENAC-AR/RN, declaramos aberto processo de recrutamento 
e seleção, conforme condições a seguir especificadas: 
 
  
 
1. DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES. 
 
  
 
1.1. O processo seletivo será regido por este Edital e executado pelo SENAC/RN; 
 
1.2. O Edital de seleção do SENAC/RN segue os ditames da Resolução nº 875/2008, 
de 14/11/2008, em especial o art. 13, CAPÍTULO II - Da Seleção, do referido Diploma 
Legal: “Seleção é a fase do processo referente à análise e avaliação das 
competências dos candidatos, considerando dois ou mais dos seguintes 
procedimentos: análise curricular, prova de conhecimento, prova técnica, prova 
prática, teste, dinâmicas de grupo e entrevistas”. 
 
1.3. Conforme estabelece o art. 41 da Portaria nº 125/2008, não poderão ser 
admitidos como colaboradores do SENAC/RN parentes até o terceiro grau civil, afim 
(sogro, sogra, genro, nora, padrasto, madastra, enteados e cunhados) ou 
consanguíneo (pai, mãe, filhos, irmãos, avós, netos, bisnetos, tios, sobrinhos e 
bisavós): Do Presidente do Conselho Regional; Dos membros, efetivos e suplentes, 
do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal; Dos membros, efetivos e suplentes, dos 
Conselhos Regionais do SENAC/RN e do SESC/RN; Dos colaboradores do SENAC/RN, 



 

do SESC/RN e da FECOMERCIO/RN; Dos dirigentes de entidades sindicais ou civis do 
comércio, sejam patronais ou de empregados, da correspondente área territorial da 
FECOMERCIO/RN. 
 
1.4. O envio do currículo pelo interessado implicará o conhecimento e a aceitação 
tácita das normas e condições da Seleção, tais como se acham estabelecidas neste 
Edital, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas 
para a realização do certame, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
 
1.5. O candidato só poderá concorrer a um único cargo. 
 
2. DOS CARGOS. 
 
  
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RN representado pela sua 
Administração Regional no Estado do Rio Grande do Norte, torna público para o 
conhecimento de quantos possam interessar, que fará acontecer recrutamento de 
profissionais, objetivando realização de processo seletivo para: 
 
3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO E DA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO. 
 
  
 
3.1. A inscrição será realizada por meio de cadastro de currículos, a partir das 7h do 
dia 28 de Maio de 2014, até às 23h59min do dia 05 de Junho de 2014, observando o 
horário oficial local. 
 
3.2. Os candidatos interessados deverão cadastrar seu currículo através do link 
http://curriculoweb.rn.senac.br indicando cargo pretendido no ato do cadastro. 
SENAC-AR/RN, caso não ocorra à identificação, o mesmo será desconsiderado. 
 
4. DAS PROVAS E A CLASSIFICAÇÃO. 
 
  
 
4.1 Na seleção estabelecida neste Edital serão analisadas e avaliadas as 
competências dos candidatos, considerando as etapas estabelecidas no item 2 deste 
Edital, para cada cargo. 
 
4.2 Após o horário fixado para o início das provas, não se admitirá o ingresso de 
nenhum candidato aos locais de sua realização. 
 



 

4.3 O SENAC/RN não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas. 
 
4.4 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em razão de afastamento do candidato da sala de provas. 
 
4.5 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação das avaliações, informações referentes ao conteúdo das provas. 
 
4.6 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do processo o 
candidato que, durante a realização da prova: usar ou tentar usar meios 
fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; for surpreendido dando ou 
recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas; utilizar-se de 
equipamentos não permitidos ou que se comunicar com outro candidato; faltar com 
a devida cortesia para com qualquer um dos examinadores, seus auxiliares, 
autoridades presentes ou candidatos; recusar-se a entregar o material de provas ao 
término do tempo de provas; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido. 
 
4.7 A prova terá pontuação máxima de 10 pontos e a média para aprovação na 
mesma será de 7,0 pontos. 
 
4.8 A classificação parcial será feita de acordo com a ordem decrescente da nota das 
provas, quando houver. 
 
4.9 Serão desclassificados do processo seletivo os candidatos que: Não realizarem a 
candidatura dentro do prazo conforme item 3.1 do Edital; não realizarem o cadastro 
de todas as informações pertinentes aos dados pessoais e profissionais, como 
contato telefônico, cidade em que reside, endereço completo, grau de instrução, 
formação acadêmica, formação adicional e experiência profissional; obtiverem nota 
abaixo das pontuações mínimas descritas no item 4.8; deixarem de comparecer em 
alguma etapa do processo seletivo; não cumprirem as demais exigências descritas 
neste edital. 
 
4.10 Após aplicação das provas, o candidato poderá ser submetido as demais etapas 
do processo onde será definida a classificação final. 
 
4.11 No caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver maior pontuação 
na prova de conhecimento/técnica. 
 
4.12 Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade/ nº de 
filhos. 
 
5. DOS RECURSOS. 



 

 
5.1. O candidato que desejar esclarecimento acerca de eventuais dúvidas ao 
presente processo seletivo deverá encaminhar por escrito para a Gerência de 
Desenvolvimento de Pessoas, situado na Rua Jundiaí, nº 644, Tirol, Natal/RN, CEP 
59020-120, ou por fax (84) 4005-1002, ou para o endereço eletrônico 
talentos@rn.senac.br até 05 (cinco) dias após a data de comunicado do resultado 
final do processo seletivo. 
 
6. DO PROVIMENTO DOS CARGOS. 
 
  
 
6.1. O provimento dos cargos ficará a critério da Administração do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial e obedecerá à ordem de classificação final, após as 
entrevistas. 
 
6.2. A aprovação e a classificação final do Processo Seletivo não conferem ao 
candidato selecionado o direito à contratação, apenas impede que o SENAC/RN 
preencha as vagas deste Edital fora da ordem de classificação ou com outros 
candidatos, até o final do prazo de validade deste processo seletivo. O SENAC/RN 
reserva-se ao direito de formalizar as contratações em número que atenda ao 
interesse e às necessidades da Instituição, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
  
 
7.1. O processo seletivo terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de 
homologação da seleção, podendo ser prorrogável por igual período, a critério do 
SENAC/RN. 
 
7.2. Ocorrendo a comprovação de falsidade de declaração/informação ou de 
inexatidão dolosa ou culposa, falsidade e adulteração dos documentos apresentados 
pelo candidato, o mesmo terá sua candidatura ou contratação cancelada, bem como 
a anulação de todos os atos dela decorrentes, independentemente da época em que 
tais irregularidades vierem a ser constatadas, além de sujeitar o 
interessado/empregado às penalidades cabíveis. 
 
7.3. Fica resguardado ao SENAC/RN, no direito unilateral, de cancelar, suspender ou 
adiar o presente Processo Seletivo de colaboradores em qualquer tempo ou fase. 
 
7.4. Na hipótese de surgimento de casos não contemplados no presente Edital, a 
solução será conferida mediante deliberação da Comissão responsável pelo certame. 



 

 
 Natal/RN, 27 de Maio de 2014. 
 
  
 
  
 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC-AR/RN 
 
                                                   Gerência de Desenvolvimento de Pessoas 
 
 
Classificação: Positiva 
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Postado dia 28/05/2014 às 17h58  
por: Portal JH 
Fátima Bezerra afirma que falta moral aos Alves e Maia para criticar Rosalba Ciarlini 

Deputada afirma que PMDB de Henrique e PR de João Maia eram aliados e agora criticam 

governo do RN 

 
Alex Viana 

Repórter de Política 

A pré-candidata do PT ao Senado, Fátima Bezerra, disse que o pré-candidato do PMDB 
a governador, Henrique Eduardo Alves, e o seu vice, João Maia (PR), “não têm moral” 
para criticar a gestão da governadora Rosalba Ciarlini (DEM), porque participam, ainda 
hoje, com indicação de cargos, da gestão estadual. A petista também criticou o que 
classificou de falta de coerência da pré-candidata do PSB ao Senado, Wilma de Faria. 
Segundo a deputada federal, Wilma está sendo incoerente por criticar áreas do 
governo Rosalba que não funcionam sem dizer que os responsáveis pelos desacertos 
foram indicados do PMDB e do PR, partidos comandados em nível estadual por 
Henrique e João Maia, respectivamente. 

“Estranho e incoerente é Wilma criticar as áreas do governo que não funcionam sem 
dizer que os responsáveis pelos desacertos foram indicados do PMDB, do PR, do DEM, 
do PSDB e de outros partidos, agora aliados dela. Logo ela que já foi governadora e 
sabe que as responsabilidades de um governo são coletivas”, afirmou Fátima em nota, 
distribuída à imprensa no final da manhã de terça, momentos após uma entrevista 
concedida pela ex-governadora Wilma de Faria à Rádio Cidade (94 FM). 

http://jornaldehoje.com.br/author/portal-jh/
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Ao criticar a incoerência de Wilma, Fátima expôs um fato incômodo a Henrique, 
Wilma e João Maia. Ela disse que Wilma “fecha os olhos para o fato de que esse 
governo foi e continua sendo o governo do DEM e PSDB, que não saíram do governo, 
mas também do PMDB e do PR entre outros partidos que continuam ocupando cargos 
na gestão de Rosalba”. E mais: de acordo com a petista: As críticas a Rosalba, quando 
feitas por Henrique e João Maia, “são de forma muito superficial e sempre são críticas 
pessoais a ex-comandante agora abandonada, exatamente porque”, completou a 
petista, Henrique e João Maia “não têm moral para criticar a gestão da qual são 
responsáveis diretos’”. 

MAIS INCOERÊNCIA 
Além de apontar grave incoerência nos discursos de Henrique e João Maia, Fátima 
Bezerra atacou também a suposta incoerência de Wilma, que disse “não ter 
preconceito e poderá aceitar” o apoio do DEM de Rosalba, caso o partido, presidido 
nacionalmente por José Agripino Maia (DEM), venha a consolidar sua participação, já 
acertada entre líderes, na composição do chamado acordão com PMDB, PR, PSB e 
outras legendas. Para tanto, basta que o diretório estadual do DEM, em votação a ser 
realizada na próxima segunda-feira, decida pela não candidatura à reeleição da 
governadora Rosalba Ciarlini, como está previsto para acontecer, dada a liderança de 
Agripino ser maior que a de Rosalba entre os componentes com direito a voto no 
DEM. “Estranho é a vice-prefeita aderir a uma coligação da qual o DEM faz parte e 
achar que pode continuar a fazer críticas pessoais a Rosalba Ciarlini como se o governo 
fosse obra de uma única pessoa”, continuou Fátima Bezerra. 

As declarações de Fátima Bezerra foram uma resposta às palavras de Wilma, que na 
manhã de terça, afirmou em entrevista ao “Jornal da Cidade” (94 FM), que o PT não 
poderia criticar o acordão, porque quis estar nele, “e só não está porque o PMDB não 
quis”. No texto distribuído por sua assessoria, Fátima admite que “durante o ano de 
2013 o PT tentou sim construir uma frente dos partidos da base de apoio ao governo 
da presidenta Dilma que não fizessem parte do governo do DEM, coerentemente com 
o projeto nacional em curso e com a oposição que faz ao governo estadual. Ocorre 
que quando o PMDB decidiu incorporar o DEM e o PSDB, o PT comunicou 
publicamente que não participaria de um palanque com essa configuração. Portanto, 
não foi o ‘PMDB que não quis’, foi o PT que não aceitou, por questão de coerência”, 
disse a nota da parlamentar petista. 
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Postado dia 28/05/2014 às 18h09  
por: Portal JH 
Juiz ironiza propaganda da governadora em pedido de intervenção federal no Estado 

M                “S  f l  ,    f l   !!”                 bl       l                      

hospital no RN 

 
Ciro Marques 

Repórter de Política 

O juiz Marcos Vinícius Pereira Júnior inovou no ano passado ao determinar a 
suspensão dos gastos com publicidade feitos pelo Governo do Estado até que fossem 
resolvidos os problemas do Hospital de Currais Novos, município onde ele trabalha. 
Neste ano, mais uma inovação do magistrado: a ordem de exoneração de cargos 
comissionados da Secretaria Estadual de Saúde para permitir a contratação de 
médicos temporários e um pedido de intervenção federal no Governo do Estado 
devido à seguidas descumprimentos de decisões judiciais proferidas por ele e pelo 
desembargador Cláudio Santos. 

E, além da inovação, chamou a atenção também a forma como o juiz Marcos Vinícius 
argumentou na sentença para justificar e exemplificar a grave situação da unidade 
médica de Currais Novos, se apropriando do atual jargão publicitário do Governo 
Rosalba Ciarlini (DEM): “Se falou, tá falado”. “Fica claro que ‘Se o Dr. Giordano Bruno, 
Diretor Médico do Hospital Regional de Currais Novos falou, tá falado’, ou seja, se 
falou, em 28.04.2014, que por falta de médicos foi fechada a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) Adulto do Hospital Regional de Currais Novos, tá falado. O mesmo Dr. 
Giordano Bruno ‘falou’, que existe déficit no quadro efetivo do Hospital Regional de 
Currais Novos, ficando claro, assim, pela análise dos referidos documentos, que a 
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governadora do Estado, Rosalba Ciarlini, juntamente com o secretário de Saúde, Luiz 
Roberto Fonseca, estão descumprindo as determinações. ‘Se o Diretor Médico do 
Hospital Regional de Currais Novos falou, tá falado!!!’”, repetiu o magistrado na 
sentença publicada nesta terça-feira. 

Antes, no texto da decisão, o magistrado afirmou que Giordano Bruno já havia enviado 
memorando para o secretário Luiz Roberto Fonseca, informando a situação do 
Hospital da Currais Novos e o fechamento da unidade médica. Contudo, nada foi feito. 
Por isso, a necessidade de ação da Justiça na tentativa (sem sucesso, dado o 
descumprimento por parte do Governo) de buscar o atendimento. 

“Em análise acerca da existência da probabilidade do direito pleiteado pelo autor 
(fumus boni iuris), destaco que é incontroverso o descumprimento, por parte do 
Estado, das determinações constantes na decisão, de lavra do desembargador Cláudio 
Santos (processo nº 2013.014946-7), bem como das determinações contidas na 
sentença (nº 1391-23.2012), publicada por mim, em 20.11.2013”, afirmou o juiz. 

SENTENÇA 
A sentença do juiz determinou também que seja apresentado o plano para a 
realização de um novo concurso público, com a ressalva de que no período entre a 
realização de eventual concurso e a posse dos aprovados, deverá o Estado contratar 
servidores suficientes temporários. Determinou também que os cargos comissionados 
da pasta sejam exonerados com o objetivo de abrir espaço na folha de servidores para 
essas contratações. 

“Deve constar na intimação que o descumprimento das determinações implicará no 
pagamento de multa no valor de R$ 50 mil por parte do secretário Luiz Roberto 
Fonseca por cada médico que ele não comprovar o contato para a posse e entrada em 
exercício no Hospital Regional de Currais Novos, bem como multa no valor de R$ 100 
mil, caso seja descumprido o estabelecido no item 20 (apresentar plano de ocupação 
dos cargos efetivos de médico)”, escreveu o magistrado. 

Marcos Vinícius fala ainda que, diante do reiterado descumprimento de decisões 
judiciais referidas na presente, “determino o encaminhamento da inicial, ao 
desembargador Aderson Silvino, presidente do TJRN, com o fim de analisar a 
possibilidade de requerimento de intervenção federal no Estado do RN. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se, com urgência. Para fins de publicidade da 
presente decisão, deve a mesma ser publicada na íntegra no Diário da Justiça, bem 
como enviada ao Diário Oficial do Estado do RN, para publicação, considerando que 
com a presente decisão foram nomeados novos servidores públicos”. 

INTERVENÇÃO 



 

O Tribunal de Justiça do RN, através do seu presidente, desembargador Aderson 
Silvino, analisará a possibilidade de requerimento de intervenção federal no Estado do 
Rio Grande do Norte. Se aceito, o pedido será encaminhado para o Supremo Tribunal 
Federal (STF), órgão que tem a competência para determinar ou não a intervenção 
judicial em gestões públicas. 

É importante lembrar, inclusive, que essa não é a primeira notícia que se tem sobre 
descumprimento de decisão judicial por parte do Governo do Estado. Esse, inclusive, 
foi um dos argumentos utilizados pelo Movimento de Combate à Corrupção 
(MARCCO) para embasar o pedido de impeachment apresentado na Assembleia 
Legislativa do RN. Seriam mais de 27 decisões descumpridas pela gestão Rosalba 
Ciarlini. 
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Câmara Municipal aprova reforma a administrativa da Prefeitura do Natal 

Oposição, no entanto, critica proposta por não representar economia 

 
Por 18 votos a favor, cinco contra, uma abstenção e quatro ausências, o plenário da 
Câmara Municipal de Natal aprovou nesta terça-feira, em segunda discussão, o texto 
da Reforma Administrativa da Prefeitura com emendas dos vereadores Júlio Protásio 
(PSB), Sandro Pimentel (PSOL), Aroldo Alves (PSDB), Júlia Arruda (PSB), Eleika Bezerra 
(PSDC) e Hugo Manso (PT). Entre as medidas aprovadas, destaque para o aumento de 
95,5% nos salários dos cargos comissionados do Executivo Municipal. 

De acordo com o líder da bancada do governo na Câmara, vereador Júlio Protásio, a 
iniciativa tem o objetivo de valorizar os servidores e atrair bons quadros técnicos para 
a gestão pública. “Há anos os comissionados, que complementam a administração e 
trabalham em regime de dedicação exclusiva, não recebem reajuste salarial. Portanto, 
esta Casa foi justa ao reconhecer a importância destes profissionais”, afirmou, 
ressaltando que o próximo passo será a melhora dos vencimentos dos servidores 
efetivos. 

O vereador Hugo Manso, que deu parecer favorável à matéria, disse que a Reforma 
Administrativa foi exaustivamente debatida e aprimorada pelas emendas 
parlamentares. “Por outro lado temos uma reforma que não é perfeita. Existem 
limitações, claro. Mas todos os vereadores tiveram a oportunidade de discutir e 
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intervir no texto”, explicou Hugo, que completou: “Sendo assim, maturidade 
democrática é fundamental para conseguir avanços através do convencimento”. 

“Visitei a maternidade pública do bairro das Quintas e vi de perto a situação precária 
daquela unidade de saúde, que atende mulheres carentes da nossa cidade. O 
aumento salarial dos comissionados significará R$ 1 milhão a mais todos os meses nos 
gastos com folha de pagamento da prefeitura. Só que bastaria este valor apenas uma 
vez para resolves todos os problemas da maternidade das Quintas. Por isso, jamais 
votarei a favor de uma proposta que não gera benefício algum para a sociedade”, 
disse o vereador Fernando Lucena (PT). 

CARGOS COMISSIONADOS 
É bem verdade que, apesar de aprovado, o texto rendeu polêmicas, sobretudo, 
quando se fala da aprovação do aumento para os cargos comissionados. “Eu fico 
preocupado porque estamos aí nas vésperas de uma campanha eleitoral, com 900 
cargos com um ‘supersalário’. Nós sabemos que algumas contratações são técnicas, 
mas a maioria são políticas”, afirmou o vereador Maurício Gurgel (PHS). 

“Eu lamento informar a vocês que são ‘puxa-sacos’ do prefeito, porque eu não fui 
eleita por vocês. Fui eleita com 33 mil votos e é por essas pessoas que voto contra”, 
afirmou Amanda Gurgel (PSTU). “A Prefeitura disse que ia cortar o ponto dos 
servidores que estavam em greve, mas agora fica aí os comissionados há mais de uma 
semana sem trabalhar e nada. Cadê o corte e ponto?”, questionou Lucena, 
encerrando o discurso dizendo, para os comissionados, que “nenhum de vocês vota 
em mim e nem eu quero voto de parasita, vagabundo”. 
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Em 2014, a terceira data mais importante para o comércio será celebrada no dia 11 de junho 

 
Marcelo Hollanda 

hollandajornalista@gmail.com 

Temerosos que o jogo de estreia da seleção brasileira contra a Croácia, no dia 12 de 
junho, prejudique ainda mais o movimento no comércio em pleno Dia dos Namorados 
– a terceira data mais importante para o varejo depois do Natal e do Dia das Mães – a 
Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal, a Federação do Comércio e o Sindicato do 
Comércio Varejista e Serviços do RN acabam de antecipar as comemorações em um 
dia. 

Em 2014, os varejistas querem os namorados dando seus presentes no dia 11 para 
fugir de um possível efeito Copa, que estimule as pessoas a não pensar em outra coisa 
a não ser se enfiarem em casa ou em bares para assistir a primeira partida dos 
anfitriões. 

Na manhã desta quarta-feira (28), para anunciar essa ação de marketing, o presidente 
da CDL Natal, Amauri Fonseca, reuniu a imprensa para mostrar os resultados de uma 
pesquisa realizada entre os dias 17 e 18 de maio com 600 pessoas para sondar o que 
elas pretenderiam comprar no Dia dos Namorados. 

É a primeira sondagem realizada no setor pelas entidades classistas locais e, portanto, 
não pode exibir nenhuma comparação com o comportamento do consumo na mesma 
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data do ano passado. Mesmo assim, as entrevistas trouxeram dados reveladores, que 
confirmaram os homens como os grandes consumidores, bem acima das mulheres 
quando o assunto é o namoro. 

Embora 37% dos entrevistados ouvidos em casa não saibam ainda o que comprar para 
os namorados ou namoradas, os pesquisados, na faixa etária entre 25 a 45 anos, 
disseram que pretendem desembolsar uma média de R$ 180,00 e quase 30% tem em 
mente dar roupa de presente; 16% pensam em comprar perfumes e quase 8% deve 
oferecer calçados. Com pouco mais de 5% estão aqueles que presentearão celulares e 
um mesmo percentual comprarão produtos eletrônicos ou eletrodomésticos. 

Se não é novidade o que as pessoas mais dão de presente nessa época, o dado 
interessante da pesquisa destronou as mulheres como as mais generosas e 
gastadeiras. Com exceção de roupas, onde 56% das mulheres disseram que 
presentearão com artigos de vestuário seus namorados, no resto dos itens associados 
ao dia a predominância é dos homens comprando mais do que as mulheres. Perfumes: 
53% dos que comprarão são homens. Calçados: 57%. Celulares:51%. Eletrônicos e 
eletrodomésticos: 67%. 

Onde os consumidores pretendem comemorar o Dia dos Namorados? 
A pesquisa apurou que quase 50% que mesmo ficar em casa; 18% devem lotar os 
restaurantes; apenas 7% pretende viajar, enquanto outro percentual parecido 
declarou que buscará os shoppings para passar o dia mais romântico do ano. 

A pesquisa também sondou a forma de pagamento que será mais usada e descobriu 
que 47% pretendem fazê-lo à vista; 33% a prazo e 20% não souberam responder. 
Metade dos ouvidos planeja fazer suas compras nas lojas dos shoppings, quase 23% 
nos estabelecimentos de rua, enquanto 20% não souberam responder. 

Para variar, a pesquisa mostrou que os presentes serão comprados em cima da hora: 
81% pretendem fazê-lo em junho, enquanto apenas 11% antes da virada do mês. 
Menos de 3% declararam, no mês passado, já ter comprado os seus presentes. 

Amauri Fonseca, presidente do CDL Natal, reconheceu o temor dos comerciantes de 
que a sobreposição de eventos acabe produzindo uma dispersão dos consumidores. A 
tentativa para atenuar essa situação acabou aparecendo na forma de uma sutil 
alteração de data, 24 horas. Ele garante que todas as lideranças classistas se reuniram 
para debater o assunto e concordaram com a estratégia. 

A expectativa geral, ainda segundo o dirigente, é que este ano as vendas registrem 
uma queda de 1% nas vendas do Dia dos Namorados por conta a situação econômica 
brasileira, que é uma condição conjuntural sobre a qual não há muito a fazer. 



 

No dias de jogos do Brasil, o comércio abrirá apenas em intervalos que variam de 30 
minutos e uma hora antes e depois das partidas para que os comerciários possam 
assistir aos jogos. Como toda exceção, há setores de comércio que faturarão mais e 
outras menos durante o evento Copa do Mundo. 

Um dos setores que estão com uma excelente expecactiva é o de bares e restaurantes, 
que explorarão ao máximo o recurso de grandes telões para atrair clientela. 

A frase da campanha antecipando em 24 horas a terceira data mais importante do 
comércio já foi criada: “Antes da Copa, vamos celebrar o amor!” 
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Copa terá R$ 1,1 bi em desonerações 

Publicação: 29 de Maio de 2014Brasília (AE) - A Copa do Mundo deve custar R$ 1,1 
bilhão em benefícios tributários e subsídios ao crédito até 2014, segundo o Tribunal 
de Contas da União (TCU). Conforme dados do relatório do órgão sobre as contas do 
governo, foram R$ 500 milhões para os estádios, R$ 138 milhões para a mobilidade 
urbana, R$ 37 milhões para o programa Procopa Turismo e R$ 466 milhões para 
subsidiar a organização do torneio. 

 
As desonerações foram concedidas por exigência da Fifa, que cobrou o compromisso 
dos governos federal, estaduais e municipais para facilitar a construção de estádios, 
obras de mobilidade urbana, aeroportos, telecomunicações, infraestrutura de 
turismo e segurança pública. 
 
#SAIBAMAIS#De acordo com o TCU, a metodologia para o cálculo de benefícios e 
subsídios na área de crédito considera o valor do financiamento de um ativo do 
setor público e a diferença entre a taxa de juros do empréstimo e o custo de 
oportunidade - quanto esse dinheiro renderia no mercado se estivesse aplicado em 
outra iniciativa - para o uso do recurso. Há subsídio, portanto, quando o custo de 
oportunidade do governo federal é maior que a taxa de juros do empréstimo. 
 
Ao todo, bancos públicos (BNDES, Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do 
Brasil e Banco da Amazônia) desembolsaram R$ 5,6 bilhões entre 2010 e 2013 para 



 

projetos ligados à Copa. A maioria dos recursos - R$ 4,9 bilhões - saiu do BNDES. Os 
subsídios na área de crédito atingiram R$ 552,3 milhões entre 2010 e 2013. 
 
O governo não informou, no entanto, os benefícios creditícios estimados para os 
próximos anos. Por essa razão, o relatório do TCU impôs uma ressalva ao relatório e 
cobrou do Ministério da Fazenda uma projeção dos subsídios esperados até 2015. 
 
Impostos 
Os subsídios tributários, por sua vez, devem alcançar R$ 522,9 milhões até 2015. A 
conta inclui também a isenção de impostos às importações, pessoas jurídicas, 
pessoas físicas e em tributos indiretos nas compras feitas pela Fifa. As desonerações 
referentes ao Recopa somaram R$ 121,6 milhões até 2014. O regime especial prevê 
a suspensão de tributos e contribuições para venda no mercado interno, importação 
de máquinas e equipamentos e materiais de construção em estádios da Copa. A 
validade do Recopa se encerra em 30 de junho deste ano. 
 
O TCU ressaltou que as operações cujas fontes de recursos são o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) não geram subsídios creditícios, pois os recursos 
pertencem ao trabalhador e são, portanto, privados. De acordo com a Caixa, os 
financiamentos de projetos de mobilidade urbana relacionados à Copa com recursos 
do FGTS somaram R$ 6,4 bilhões, dos quais R$ 1,7 bilhão foram desembolsados até 
o fim do ano passado. 
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Arquidiocese de Natal realizará missas em línguas estrangeiras durante a Copa do Mundo 

Celebrações serão promovidas em inglês, espanhol e italiano durante o torneio na Catedral 

Metropolitana 

 
Carolina Souza 

acw.souza@gmail.com 

Os fiéis torcedores estrangeiros que vierem à capital potiguar para assistir aos jogos de 
suas respectivas seleções durante a Copa do Mundo serão bem acolhidos pela 
Arquidiocese de Natal, que está se organizando para promover missas em outras 
línguas, além do Português. Ao todo estão programadas quatro missas, que 
acontecerão na Capela do Santíssimo Sacramento, na Catedral Metropolitana. 

Serão dois finais de semana dentro da programação da primeira fase do mundial, na 
qual acontecerão quatro jogos em Natal. A primeira celebração está agendada para às 
9h do dia 15 de junho, na língua espanhola. Às 10h, será celebrada a mesma missa em 
língua inglesa. Já no dia 22 de junho, haverá missa em Italiano, às 9h, e novamente em 
espanhol, às 10h. 

O pároco da Arquidiocese de Natal, padre Valdir Cândido de Morais, explicou que não 
será preciso trazer padres de outras nacionalidades, uma vez que a Arquidiocese 
possui religiosos com formação no exterior. “Temos em nosso quadro padres que 
estudaram no exterior e dominam a língua inglesa, espanhola e italiana, idiomas que 
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contemplam a maioria das nacionalidades que teremos em Natal nos próximos dias”, 
disse. 

“Acreditamos que poderemos dar essa assistência celebrativa/litúrgica, acolhendo os 
fiéis religiosos que vierem à nossa cidade assistir aos jogos”, explicou. Valdir Cândido 
destacou que a novidade está atraindo a curiosidade de muitas pessoas da própria 
capital potiguar, que certamente marcarão presença nos dias das missas. 

“Começamos a divulgar as datas das celebrações ontem e estamos recebendo diversas 
ligações de pessoas querendo se informar sobre os horários. Com certeza teremos 
pessoas daqui participando dessas missas”, conta o pároco. Apesar das missas em 
línguas estrangeiras, Valdir disse que os portugueses também terão celebrações na 
língua oficial do Brasil. 

Em ambos os dias citados, 15 e 22 de junho, às 11h, serão realizadas as missas 
normais, já previstas no calendário de celebrações da Catedral. “Não haverá 
tecnologia para tradução simultânea nas missas em língua estrangeira. Quem vier, 
poderá participar. Mas também faremos as missas para o nosso público. Obviamente, 
eles não poderiam ficar de fora”, afirmou padre Valdir. 

A Arquidiocese está elaborando um material de divulgação das datas e horários das 
missas especiais na Copa do Mundo. Panfletos serão distribuídos em hotéis e 
restaurantes, bem como no aeroporto, rodoviária e Porto de Natal, através de ação 
em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo. 

A iniciativa partiu da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), através da 
comissão constituída para a Copa do Mundo. A CNBB sugeriu às dioceses sedes da 
Copa que pudessem fazer uma programação de missas no sentido de acolher os 
turistas estrangeiros, realizando ainda, se possível, um turismo religioso pelas cidades. 
Tendo em vista que a passagem dos turistas será rápida em Natal, a Arquidiocese se 
programou apenas para as cerimônias religiosas. 

 
 
 


