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VEÍCULO: PORTAL NO AR        DATA: 20.06.14    
 
Fecomércio forma profissionais de Gastronomia em São Paulo do Potengi 

 
Na quarta-feira (18), a cidade de São Paulo do Potengi ganhou novos profissionais 

qualificados na área de Gastronomia. Isso, graças a uma iniciativa do Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Senac e em parceria com o Sindicato do Comércio 
Varejista local, que levaram ao município o curso de Auxiliar de Cozinha. Durante 
três meses, 29 alunos foram beneficiados com bolsas de estudos, por meio do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG) . 
 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, foi à 
unidade do Sesc Ler, onde foram realizados os cursos, em uma cozinha pedagógica 
especialmente montada para este fim, em São Paulo do Potengi para entregar 
pessoalmente os diplomas aos formandos. 
 
“É com imensa alegria que estamos entregando hoje os certificados a este 29 novos 
profissionais, que agora estão qualificados para atuar na área de gastronomia. Cada 
um dos formandos potengienses está habilitado ao preparo de alimentos e 
organização da cozinha, com a finalidade de assegurar e manter a qualidade dos 
produtos a serem servidos aos clientes. Tenham certeza de que, a partir de hoje, 
vocês começam vidas novas. Agora, fazer com que estas histórias sejam 

efetivamente de sucesso depende de cada um de vocês”, declarou Queiroz. 
 
Presidente da Fecomércio participa da entrega dos certificados em São Paulo do 
Potengi (Foto: Divulgação) 
Quem também prestigiou a solenidade foi o presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista Local, Antônio Francisco de Oliveira, principal entusiasta da oferta dos 
cursos do Senac, na cidade. “Graças ao Sistema Fecomércio, a partir de hoje, São 
Paulo do Potengi conta com profissionais capacitados na área de gastronomia. A 
vinda do curso de Auxiliar de Cozinha, ofertado pelo Senac, foi um pleito meu, mas 
só aconteceu efetivamente por conta da atenção especial que o presidente Marcelo 
Queiroz tem com a nossa cidade. Sei que os pedidos de cursos para outros 

municípios são muitos, por isso eu só tenho a agradecer por sempre nos atender. E 



 

eu gostaria de desejar boa sorte aos novos profissionais, que tenham sucesso na sua 
jornada”, afirmou Antônio. 
 
Mas os grandes beneficiados da noite, eram quem irradiavam felicidade. Umas 
dessas pessoas era Francisca da Silva, formanda da turma: “Sempre gostei de 
cozinhar, mas só fazia de forma amadora, para pessoas de casa. Pela primeira vez 
tive a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, e na área que eu gosto. 
Agora as portas do mercado de trabalho já estão se abrindo”, disse a formanda. 
 

Após a entrega dos certificados, os convidados puderam degustar pratos feitos pelos 
próprios alunos. O jantar oferecido contou com Penne ao molho branco, arroz, filé e 
bacalhau. Para a sobremesa, os convidados se deliciaram com pavê de cupuaçu e 
mousse de maracujá. 
 

Participaram da solenidade o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz; o Presidente do Sindivarejo, Antônio Francisco de Oliveira; o 
prefeito da cidade, José Leonardo Cassemiro; o diretor regional do Senac, Helder 
Cavalcanti; os alunos e familiares dos formandos. 
 
Atualizado em 20 de junho às 14:35 

 
Classificação: Positiva 
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SISTEMA FECOMÉRCIO FORMA PROFISSIONAIS DE GASTRONOMIA EM SÃO PAULO 
DO POTENGI  

Na quarta-feira, 18, a cidade de São Paulo do Potengi ganhou novos profissionais 
qualificados na área de Gastronomia. Isso, graças a uma iniciativa do Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Senac e em parceria com o Sindicato do Comércio 
Varejista local, que levaram ao município o curso de Auxiliar de Cozinha. Durante 
três meses, 29 alunos foram beneficiados com bolsas de estudos, por meio do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG) . 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, foi à 
unidade do Sesc Ler – onde foram realizados os cursos, em uma cozinha pedagógica 
especialmente montada para este fim -, em São Paulo do Potengi para entregar 
pessoalmente os diplomas aos formandos.“É com imensa alegria que estamos 
entregando hoje os certificados a este 29 novos profissionais, que agora estão 
qualificados para atuar na área de gastronomia. Cada um dos formandos 
potengienses está habilitado ao preparo de alimentos e organização da cozinha, com 
a finalidade de assegurar e manter a qualidade dos produtos a serem servidos aos 
clientes. Tenham certeza de que, a partir de hoje, vocês começam vidas novas. 
Agora, fazer com que estas histórias sejam efetivamente de sucesso depende de 
cada um de vocês”. 
 
Quem também prestigiou a solenidade, foi o presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista Local, Antônio Francisco de Oliveira, principal entusiasta da oferta dos 
cursos do Senac, na cidade. “Graças ao Sistema Fecomércio, a partir de hoje, São 
Paulo do Potengi conta com profissionais capacitados na área de gastronomia. A 
vinda do curso de Auxiliar de Cozinha, ofertado pelo Senac, foi um pleito meu, mas 
só aconteceu efetivamente por conta da atenção especial que o presidente Marcelo 
Queiroz tem com a nossa cidade. Sei que os pedidos de cursos para outros 
municípios são muitos, por isso eu só tenho a agradecer por sempre nos atender. E 
eu gostaria de desejar boa sorte aos novos profissionais, que tenham sucesso na sua 
jornada”.   Classificação: Positiva 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/77433371
http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/77433371
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Fecomércio forma profissionais de Gastronomia em São Paulo do Potengi - Portal 
No Ar 
 
Na quarta-feira (18), a cidade de São Paulo do Potengi ganhou novos profissionais 
qualificados na área de Gastronomia. Isso, graças a uma iniciativa do Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Senac e em parceria com o Sindicato do Comércio 
Varejista local, que levaram ao município o curso de Auxiliar de Cozinha. Durante 
três meses, 29 alunos foram beneficiados com bolsas de estudos, por meio do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG) . 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, foi à 
unidade do Sesc Ler, onde foram realizados os cursos, em uma cozinha pedagógica 
especialmente montada para este fim, em São Paulo do Potengi para entregar 
pessoalmente os diplomas aos formandos. 
 
“É com imensa alegria que estamos entregando hoje os certificados a este 29 novos 
profissionais, que agora estão qualificados para atuar na área de gastronomia. Cada 
um dos formandos potengienses está habilitado ao preparo de alimentos e 
organização da cozinha, com a finalidade de assegurar e manter a qualidade dos 
produtos a serem servidos aos clientes. Tenham certeza de que, a partir de hoje, 
vocês começam vidas novas. Agora, fazer com que estas histórias sejam 
efetivamente de sucesso depende de cada um de vocês”, declarou Queiroz. 

Presidente da Fecomércio participa da 
entrega dos certificados em São Paulo do Potengi (Foto: Divulgação) 
 
Quem também prestigiou a solenidade foi o presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista Local, Antônio Francisco de Oliveira, principal entusiasta da oferta dos 
cursos do Senac, na cidade. “Graças ao Sistema Fecomércio, a partir de hoje, São 
Paulo do Potengi conta com profissionais capacitados na área de gastronomia. A 
vinda do curso de Auxiliar de Cozinha, ofertado pelo Senac, foi um pleito meu, mas 
só aconteceu efetivamente por conta da atenção especial que o presidente Marcelo 
Queiroz tem com a nossa cidade. Sei que os pedidos de cursos para outros 
municípios são muitos, por isso eu só tenho a agradecer por sempre nos atender. E 

http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/06/6539575f2f1d077b9ba684af7ada55b8.jpg?1aab38
http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/06/6539575f2f1d077b9ba684af7ada55b8.jpg?1aab38


 

eu gostaria de desejar boa sorte aos novos profissionais, que tenham sucesso na sua 
jornada”, afirmou Antônio. 
 
Mas os grandes beneficiados da noite, eram quem irradiavam felicidade. Umas 
dessas pessoas era Francisca da Silva, formanda da turma: “Sempre gostei de 
cozinhar, mas só fazia de forma amadora, para pessoas de casa. Pela primeira vez 
tive a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, e na área que eu gosto. 
Agora as portas do mercado de trabalho já estão se abrindo”, disse a formanda. 
 
Após a entrega dos certificados, os convidados puderam degustar pratos feitos pelos 
próprios alunos. O jantar oferecido contou com Penne ao molho branco, arroz, filé e 
bacalhau. Para a sobremesa, os convidados se deliciaram com pavê de cupuaçu e 
mousse de maracujá. 
 
Participaram da solenidade o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz; o Presidente do Sindivarejo, Antônio Francisco de Oliveira; o 
prefeito da cidade, José Leonardo Cassemiro; o diretor regional do Senac, Helder 
Cavalcanti; os alunos e familiares dos formandos. 
 
Atualizado em 20 de junho às 14:35 
Classificação: Positiva 
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Fecomércio forma profissionais em São Paulo do Potengi | Visor Político 
 

 
 
 Postado por Alex Viana em Economia 
 
 
Na quarta-feira, 18, a cidade de São Paulo do Potengi ganhou  novos profissionais 
qualificados na área de Gastronomia, isso graças a uma iniciativa do Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Senac e em parceria com o Sindicato do Comércio 
Varejista local, que levaram ao município o curso de Auxiliar de Cozinha. Durante 
três meses, 29 alunos foram beneficiados com bolsas de estudos, por meio do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG) . 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, foi à 
unidade do Sesc Ler – onde foram realizados os cursos, em uma cozinha pedagógica 
especialmente montada para este fim -, em São Paulo do Potengi para entregar 
pessoalmente os diplomas aos formandos. “Cada um dos formandos potengienses 
está habilitado ao preparo de alimentos e organização da cozinha, com a finalidade 
de assegurar e manter a qualidade dos produtos a serem servidos aos clientes. 
Tenham certeza de que, a partir de hoje, vocês começam vidas novas. Agora, fazer 
com que estas histórias sejam efetivamente de sucesso depende de cada um de 
vocês”. 
 
Quem também prestigiou a solenidade, foi o presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista Local, Antônio Francisco de Oliveira, principal entusiasta da oferta dos 
cursos do Senac, na cidade. “A vinda do curso de Auxiliar de Cozinha, ofertado pelo 
Senac, foi um pleito meu, mas só aconteceu efetivamente por conta da atenção 
especial que o presidente Marcelo Queiroz tem com a nossa cidade. Sei que os 
pedidos de cursos para outros municípios são muitos, por isso eu só tenho a 
agradecer por sempre nos atender”. 



 

 
Participaram da solenidade o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz; o Presidente do Sindivarejo, Antônio Francisco de Oliveira; o 
prefeito da cidade, José Leonardo Cassemiro; o diretor regional do Senac, Helder 
Cavalcanti; os alunos e familiares dos formandos. 
 
Classificação: Positiva  



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO   DATA: 20.06.14   
  
 Sistema Fecomércio forma profissionais de Gastronomia em São Paulo do Potengi 
 Durante três meses, 29 alunos foram beneficiados com bolsas de estudos, por meio 
do Programa Senac de Gratuidade (PSG) 
 
Na quarta-feira, 18, a cidade de São Paulo do Potengi ganhou novos profissionais 
qualificados na área de Gastronomia. Isso, graças a uma iniciativa do Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Senac e em parceria com o Sindicato do Comércio 
Varejista local, que levaram ao município o curso de Auxiliar de Cozinha. Durante 
três meses, 29 alunos foram beneficiados com bolsas de estudos, por meio do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG) . 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, foi à 
unidade do Sesc Ler - onde foram realizados os cursos, em uma cozinha pedagógica 
especialmente montada para este fim -, em São Paulo do Potengi para entregar 
pessoalmente os diplomas aos formandos.&quot;É com imensa alegria que estamos 
entregando hoje os certificados a este 29 novos profissionais, que agora estão 
qualificados para atuar na área de gastronomia. Cada um dos formandos 
potengienses está habilitado ao preparo de alimentos e organização da cozinha, com 
a finalidade de assegurar e manter a qualidade dos produtos a serem servidos aos 
clientes. Tenham certeza de que, a partir de hoje, vocês começam vidas novas. 
Agora, fazer com que estas histórias sejam efetivamente de sucesso depende de 
cada um de vocês&quot;. 
 
Quem também prestigiou a solenidade, foi o presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista Local, Antônio Francisco de Oliveira, principal entusiasta da oferta dos 
cursos do Senac, na cidade. &quot;Graças ao Sistema Fecomércio, a partir de hoje, 
São Paulo do Potengi conta com profissionais capacitados na área de gastronomia. A 
vinda do curso de Auxiliar de Cozinha, ofertado pelo Senac, foi um pleito meu, mas 
só aconteceu efetivamente por conta da atenção especial que o presidente Marcelo 
Queiroz tem com a nossa cidade. Sei que os pedidos de cursos para outros 
municípios são muitos, por isso eu só tenho a agradecer por sempre nos atender. E 
eu gostaria de desejar boa sorte aos novos profissionais, que tenham sucesso na sua 
jornada&quot;. 
 
Mas os grandes beneficiados da noite, eram quem irradiavam felicidade. Umas 
dessas pessoas era Francisca da Silva, formanda da turma: &quot;Sempre gostei de 
cozinhar, mas só fazia de forma amadora, para pessoas de casa. Pela primeira vez 
tive a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, e na área que eu gosto. 
Agora as portas do mercado de trabalho já estão se abrindo&quot;. 
 
Após a entrega dos certificados, os convidados puderam degustar pratos feitos pelos 
próprios alunos. O jantar oferecido contou com Penne ao molho branco, arroz, filé e 



 

bacalhau. Para a sobremesa, os convidados se deliciaram com pavê de cupuaçu e 
mousse de maracujá. 
 
Participaram da solenidade o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz; o Presidente do Sindivarejo, Antônio Francisco de Oliveira; o 
prefeito da cidade, José Leonardo Cassemiro; o diretor regional do Senac, Helder 
Cavalcanti; os alunos e familiares dos formandos. 
 
 
Fonte: Fecomércio RN 



 

VEÍCULO: SITE NOVO JORNAL    DATA: 22.06.14    
Vendas no varejo potiguar despencam 5,4% em março | Novo Jornal 
 
Depois de um primeiro bimestre pujante, com uma média acumulada de 
crescimento que bateu em 8,4%, o terceiro mês do ano foi de vendas ruins para o 
comércio potiguar. Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, 15.05, pelo 
IBGE, o Comércio Varejista Ampliado registrou queda de 5,4% nas vendas em março. 
Com isso, o primeiro trimestre do ano fecha com alta acumulada de 3,8%, muito 
abaixo dos 9% emplacados no mesmo período do ano passado. 
 
A combinação de preços em alta; crédito mais caro; confiança do consumidor em 
baixa; aumento do endividamento e ainda o que os economistas chamam de 
&quot;efeito-calendário&quot;, foram determinantes para o resultado. 
 
&quot;Já fizemos alguns alertas para o momento de desaceleração que estamos 
vivendo no consumo. Estamos crescendo, mas em ritmo menor. E isto se deve a 
fatores como crédito mais caro, aumento do endividamento e preços em alta. Este 
resultado de março reflete este cenário. O número também foi fortemente 
influenciado pelo que chamamos de 'efeito-calendário'. Alguns setores que têm 
grande peso na composição do varejo, como o de Supermercados e Hipermercados, 
sentiram a falta do movimento típico da Páscoa, que em 2013 aconteceu em março 
e este ano foi comemorada em abril. Além disso, em virtude do Carnaval, março de 
2014 foi um mês com menos dias úteis&quot;, explica o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Nos resultados de março sobre o mês anterior, três das dez atividades pesquisadas 
obtiveram resultados positivos para o volume de vendas com ajuste sazonal. Os 
resultados foram os seguintes: Móveis e eletrodomésticos (1,5%); Livros, jornais, 
revistas e papelaria (1,2%); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos (0,5%). 
 
Já na relação março de 2014 versus março de 2013 (série sem ajuste), cinco das oito 
atividades do varejo apresentaram resultados negativos no volume de vendas. Por 
ordem de importância na formação do taxa global, as variações com impactos 
negativos foram as seguintes: -2,8% para Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo; -7,3% para Tecidos, vestuário e calçados; -3,8% em 
Outros artigos de uso pessoal e doméstico; -4,9% para Equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação; -8,2% em Livros, jornais, revistas e papelaria. 
 
As variações positivas, também por ordem de importância, foram 9,6% para Artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos; 4,0% para 
Combustíveis e lubrificantes; e 3,8% em Móveis e eletrodomésticos. 
 
“Vamos aguardar os número de abril e verificar o impacto que a Páscoa teve sobre 



 

este segmento de Hipermercados e Supermercados. Ele será importante para o 
comportamento do varejo como um todo. Mas, de uma maneira geral, excetuando-
se o esperado aumento de vendas com o fluxo turístico da Copa, este primeiro 
semestre tende a ser de vendas crescendo menos que no primeiro semestre de 
2013”, ressalta Marcelo Queiroz. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: JORNAL METROPOLITANO     DATA: 20.06.14       
 
 Rally RN 1500 é mostrado em exposição no TCP de Natal  
  O evento integra a Copa Cultural, promovida pela SecultRN/FJA  
 
Uma das regiões mais emblemáticas do nosso Estado revela sua face pitoresta na 
exposição &quot;Ser-Tão Seridó&quot;, de Paula Geórgia Fernandes. A fotógrafa 
registrou cinco edições do Rally RN 1500, de 2009 a 2013, e selecionou os melhores 
cliques para a exposição Ser-Tão Seridó, cuja reedição foi lançada na última terça-
feira (10), no Teatro de Cultura Popular (TCP).  
  
A exposição é composta por 13 imagens - em tamanho 60 x 40 - e todas estão 
disponíveis à venda.  
  
O evento integra a Copa Cultural, promovida pela SecultRN/FJA, e é dedicado ao 
escritor Moacy Cirne (in memorian), autor do texto &quot;Sertão, luzes, 
sombras&quot;, utilizado na apresentação da mostra. A produção é da Zoon 
Fotografia e conta com o patrocínio do Sesc/Sebrae.  
  
A exposição estará aberta a visitação até 22 de julho, das 9h às 17h, ou à noite 
quando tem programação no teatro. Informações: (84) 3232-5307.  
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: BLOG ALUIZIO LACERDA     DATA: 21.06.14       
 
Dirigente sindical confirma entrave burocrático para doação de área que acolherá 
Sesc/Senac  
 
ASSÚ– Alguns problemas de ordem legal e que envolvem um órgão do Governo do  
Estado – a Datanorte – estão dificultando a concretização do processo de 
 doação da área física pleiteada para a construção de empreendimentos do 
 Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
 Comercial (Senac) em Assú. É o que diz o presidente do Sindicato do  
Comércio Varejista da cidade, Francisco de Assis Barbosa.“Está  
existindo uma dificuldade nessa doação, através da Datanorte”, reiterou o 
 líder sindical varejista, sem entrar em detalhes acerca de que tipo de  
empecilho estaria sendo observado na questão. Ele frisou que já tratou  
do assunto com o prefeito Ivan Lopes Júnior (PROS), que se comprometeu a 
 viabilizar outra área geográfica para a doação. “Vamos ver a situação  
de outro terreno em outro local”, reiterou.O representante sindical  
frisou que não faltará de sua parte empenho no sentido de encontrar uma  
saída para o impasse e assegurar que os dois investimentos planejados  
para o município possam ser concretizados. Um dos pontos servirá para a  
construção da sede própria do Senac na cidade e o outro acolherá uma  
unidade poliesportiva do Sesc. Salientou que percebeu que há vontade do  
chefe do Executivo de resolver o problema o quanto antes.RELEVÂNCIAFrancisco 
 de Assis Barbosa reforçou que os dois empreendimentos são de suma  
importância para a cidade e região. “Assú já conta com um núcleo do  
Senac, mas não há uma sede própria. Já com referência ao Sesc, será um  
grande benefício que atenderá o segmento comerciário do Assú e de todo o 
 Vale”, enfatizou o presidente registrando que o tema é prioridade na  
alçada da Federação do Comércio, Bens e Serviços do Estado  
(Fecomércio/RN). 
Fonte: O Mossoroense 
 
 
 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE REVISTA DEGUSTE     DATA: 20.06.14       

Notícia - Kobe Sushi tem 15 pratos novos - Deguste  
Revista Deguste clippada em 20/06/2014  

O restaurante Kobe Sushi, inaugurado há três meses, em Lagoa Nova, está 
ampliando seu cardápio, investindo na sofisticação dos sabores que marcam a 
culinária fusion. 

 

Segundo o dono do restaurante, Victor Emannuel Freitas Barbosa, o Kobe é uma 
casa com grande potencial de público jovem, que gosta de novidades e, por isso, 
nada mais coerente do que premiar os clientes sempre como sabores inusitados. 

Além de ser um restaurante bonito e bem localizado, o Kobe Sushi tem nos 
bastidores o sushiman Fabiano Felício, profissional com experiência em casas 
importantes do segmento oriental de Natal, como Hotel-Escola Senac Barreira Roxa, 
Resort Praia Bonita e no Hotel Thermas, em Mossoró. O Kobe Sushi abre para o 
jantar de quarta-feira a domingo. O horário do almoço é de quarta-feira a sexta-
feira. (Nos sábados e domingos, a casa não abre para almoço). 

Com a inclusão de 15 novos pratos, o cardápio do restaurante, agora, conta com 
cerca de 15 itens. Alguns bastante interessantes como o Tempurá Ebi de camarão, o 
Ogami, o Hire (delicioso sashimi de filé mignon, maçaricado no foie gras, envolvendo 
mix shiitake e pitadas de flor de sal), além dos tradicionais e saborosos Ceviche de 
frutos do mar e Sunomono. 

http://www.klipbox.com.br/clients/175/links/77437906
http://www.revistadeguste.com/
http://www.revistadeguste.com/


 

 

 

 



 

 

Kobe Sushi 

Av. Raimundo Chaves, 1806 

Candelária – Natal/RN 

Fone: (84) 2030-5330 

 
Classificação: Positiva 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE        DATA: 22.06.14             EDITORIA: POLÍTICA  
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