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VEÍCULO: BLOG DO CARLOS SANTOS DATA: 16.07.14              
 
Fecomércio dá suporte de pesquisas a comércio local 

 
quarta-feira - 16/07/2014 - 18:42h 
 
O diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), da 
Federação do Comércio do Rio Grande do Norte (FECOMÉRCIO), Marcus Guedes, 
esteve hoje à tarde na sede do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró 
(SINDIVAREJO). Discutiu trabalhos do órgão na cidade. 
 
Reunião aconteceu à tarde de hoje (Foto: Sindivarejo) 
 
O IPDC deverá fazer pesquisa sobre a opinião do mossoroense à instalação do 
sistema de “Zona Azul” (estacionamento rotativo) no centro da cidade, além de 
outra sondagem para identificar potencialidade da população flutuante de Mossoró 
para o comércio local. 
 
Na reunião dirigida pelo presidente do Sindivarejo, Michelson Frota, Guedes 
mostrou detalhes das atividades do IPDC e a disposição de realizar pesquisas 
regulares para suporte ao empresariado do comércio mossoroense, como é comum 
em Natal. 
 
Apoio da Fecomércio 
 
Compareceram sócios do Sindivarejo e representantes de outras entidades 
empresariais, como Amadeu Vale pela Associação Comercial e Industrial de Mossoró 
(ACIM) e Antônio Alexandrino em nome da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Mossoró (CDL). 
 
Charlejandro Marcelino Pontes, titular da Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana, foi um dos convidados. Fez exposição sobre estudos e projetos do Governo 
Francisco José Júnior (PSD) para melhoria do transporte público, reordenamento de 
serviços de táxi e mototáxi, além da regularização de motos de baixa cilindrada. 



 

 
“Vamos avançar nesse trabalho, que dará subsídios para nós trabalhamos melhor a 
relação entre comércio e clientes”, justificou Michelson. 
 
“Foi um dos nossos primeiros pleitos ao presidente Marcelo Fernandes 
(Fecomércio), e ele agiliza providências para nos apoiar com essa orientação 
profissional e científica”, complementou 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL DATA: 17.07.14             EDITORIA: RODA VIVA  
 

  
Classificação: Positiva 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE DATA: 16.07.14             EDITORIA: MAR OS AURÉLIO DE 
SÁ 

  
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE DATA: 16.07.14             EDITORIA: MAR OS AURÉLIO DE 
SÁ  

  
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO:  JORNAL O MOSSOROENSE DATA: 17.07.14             EDITORIA: 
NOTAS DA REDAÇÃO 

 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL O MOSSOROENSE DATA: 17.07.14 
 
Senac oferece 1.317 bolsas de estudo em seis cidades do RN 
 

Operação de computador é uma das funções para treinamento 

no Senac (ABr) 
 Detalhes 
Publicado em 16 de Julho de 2014  
: por Regy Carte  
 
Operação de computador é uma das funções para treinamento no Senac (ABr)O 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), lançou hoje (16) seleção para 1.317 bolsas de estudos gratuitas em 38 
opções de cursos para Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. 
Inscrições são feitas exclusivamente pelo site www.rn.senac.br/psg, até terça-feira 
(22).  
 
Os selecionados começarão a capacitação em agosto, e há formações disponíveis nas 
áreas de informática, gestão e negócios, saúde, beleza, turismo e hospitalidade. 
Entre os cursos oferecidos, estão técnico em guia de turismo, técnico em logística, 
cabeleireiro, editor gráfico e operador de computador. 
 
Para participar, é necessário que o candidato possua renda familiar mensal de até 
dois salários mínimos, por pessoa, e atenda aos requisitos exigidos pelo curso 
escolhido, que variam de acordo com a modalidade selecionada. 
 
A iniciativa é oriunda do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que objetiva 
promover inclusão social por meio de vagas gratuitas para a população de baixa 
renda em cursos de formação inicial e nível técnico. Entre janeiro e julho, o Senac 
beneficiou 5.825 pessoas no Rio Grande do Norte. 
 
A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com a ordem da inscrição feita no site 
do Senac. Os processos seletivos para cursos inseridos no Programa são lançados 
mensalmente. Dessa forma, os candidatos que não forem contemplados na atual 
seleção, poderão se inscrever novamente nas próximas etapas. Mais informações no 
telefone (84) 4005-1000 e pelo site www.rn.senac.br. 
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CURSOS DISPONÍVEIS 
 
Administrador de Banco de Dados 
 
Administrador de Redes 
 
Almoxarife 
 
Auxiliar Administrativo 
 
Auxiliar de Cozinha 
 
Auxiliar de Recursos Humanos 
 
Auxiliar Financeiro 
 
Balconista de Farmácia 
 
Cabeleireiro 
 
Cabeleireiro Assistente 
 
Cuidador de Idoso 
 
Depilador 
 
Editor de Vídeo 
 
Editor Gráfico 
 
Escrituração digital e nota fiscal eletrônica 
 
Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem do Trabalho 
 
Garçom 
 
Gerência de Loja 
 
Gestão de Compras e Estoques 
 
Gestão de Pessoas 
 
Maquiador 



 

 
Monitor de Recreação 
 
Montador e Reparador de Computador 
 
Negociação em Vendas 
 
Operador de Computador 
 
Programador de Sistemas 
 
Programador Web 
 
Promotor de Vendas 
 
Recepcionista 
 
Recepcionista de Eventos 
 
Recepcionista em Serviços de Saúde 
 
Técnico em Guia de Turismo 
 
Técnico em Logística 
 
Técnico em Saúde Bucal 
 
Técnico em Secretariado 
 
Técnico em Transações Imobiliárias 
 
Vendedor e Web Designer. 
 
  
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR DATA: 16.07.14              
Senac oferece mais de mil vagas para cursos gratuitos em todo RN - Portal No Ar 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lança nesta quarta-feira (16), 
processo seletivo para 1.317 bolsas de estudos gratuitas em 38 opções de cursos 
para os municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. Os 
interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.rn.senac.br/psg, até 
o dia 22 de julho. Os selecionados já iniciam a capacitação em agosto. 
 
Entre as formações disponíveis, há opções nas áreas de informática, gestão e 
negócios, saúde, beleza, turismo e hospitalidade. Técnico em Guia de Turismo, 
Técnico em Logística, Cabeleireiro, Editor Gráfico e Operador de Computador estão 
entre os cursos oferecidos. 
 
Para participar, é necessário que o candidato possua renda familiar mensal de até 
dois salários mínimos federais, por pessoa, e atenda aos requisitos exigidos pelo 
curso escolhido, que variam de acordo com a modalidade selecionada. 
 
A iniciativa é oriunda do Programa Senac de Gratuidade (PSG) cujo objetivo é 
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. Entre janeiro e julho, o 
Senac realizou 5.825 matrículas por meio da iniciativa, beneficiando a população 
norte-rio-grandense. 
 
A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Os processos seletivos para cursos inseridos no Programa são 
lançados mensalmente. Dessa forma, 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. 
 
Cursos disponíveis: Administrador de Banco de Dados, Administrador de Redes, 
Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Recursos 
Humanos, Auxiliar Financeiro, Balconista de Farmácia, Cabeleireiro, Cabeleireiro 
Assistente, Cuidador de Idoso, Depilador, Editor de Vídeo, Editor Gráfico, 
Escrituração digital e nota fiscal eletrônica, Especialização Técnica de Nível Médio 
em Enfermagem do Trabalho, Garçom, Gerência de Loja, Gestão de Compras e 
Estoques, Gestão de Pessoas, Maquiador, Monitor de Recreação, Montador e 
Reparador de Computador, Negociação em Vendas, Operador de Computador, 
Programador de Sistemas, Programador Web, Promotor de Vendas, Recepcionista, 
Recepcionista de Eventos, Recepcionista em Serviços de Saúde, Técnico em Guia de 
Turismo, Técnico em Logística, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Secretariado, 
Técnico em Transações Imobiliárias, Vendedor e Web Designer. 



 

 
Atualizado em 16 de julho às 14:48 
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VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE DATA: 16.07.14              
 
Senac oferece 1.317 vagas para cursos gratuitos | Ponto de Vista com Nelson Freire 

 
 
Posted on 16. Jul, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lança, hoje (16), processo seletivo 
para 1.317 bolsas de estudos gratuitas em 38 opções de cursos para os municípios 
de  Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. 
 
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.rn.senac.br/psg, 
até o dia 22 de julho. Os selecionados já iniciam a capacitação em agosto. 
 
Entre as formações disponíveis, há opções nas áreas de informática, gestão e 
negócios, saúde, beleza, turismo e hospitalidade. Técnico em Guia de Turismo, 
Técnico em Logística, Cabeleireiro, Editor Gráfico e Operador de Computador estão 
entre os cursos oferecidos. 
 
Para participar, é necessário que o candidato possua renda familiar mensal de até 
dois salários mínimos federais, por pessoa, e atenda aos requisitos exigidos pelo 
curso escolhido, que variam de acordo com a modalidade selecionada. 
 
A iniciativa é oriunda do Programa Senac de Gratuidade (PSG) cujo objetivo é 
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. Entre janeiro e julho, o 
Senac realizou 5.825 matrículas por meio da iniciativa, beneficiando a população 
norte-riograndense. 
 
A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Os processos seletivos para cursos inseridos no Programa são 



 

lançados mensalmente. Dessa forma, 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. 
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VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 16.07.14              
Senac oferece 1.317 vagas para cursos gratuitos 
 

 
 
Oportunidades 
  
Inscrições estão abertas de 16 a 22 de julho, através da Internet 
 
16 de Julho de 2014 
 
 O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lança, amanhã (16), processo seletivo 
para 1.317 bolsas de estudos gratuitas em 38 opções de cursos para os municípios 
de  Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. Os interessados devem se 
inscrever exclusivamente pelo site www.rn.senac.br/psg, até o dia 22 de julho. Os 
selecionados já iniciam a capacitação em agosto.Entre as formações disponíveis, há 
opções nas áreas de informática, gestão e negócios, saúde, beleza, turismo e 
hospitalidade. Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Logística, Cabeleireiro, 
Editor Gráfico e Operador de Computador estão entre os cursos oferecidos. 
 
 Para participar, é necessário que o candidato possua renda familiar mensal de até 
dois salários mínimos federais, por pessoa, e atenda aos requisitos exigidos pelo 
curso escolhido, que variam de acordo com a modalidade selecionada. 
 
 A iniciativa é oriunda do Programa Senac de Gratuidade (PSG) cujo objetivo é 
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. Entre janeiro e julho, o 
Senac realizou 5.825 matrículas por meio da iniciativa, beneficiando a população 
norte-rio-grandense. 
 
 A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Os processos seletivos para cursos inseridos no Programa são 



 

lançados mensalmente. Dessa forma, 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. 
 
 Cursos disponíveis: Administrador de Banco de Dados, Administrador de Redes, 
Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Recursos 
Humanos, Auxiliar Financeiro, Balconista de Farmácia, Cabeleireiro, Cabeleireiro 
Assistente, Cuidador de Idoso, Depilador, Editor de Vídeo, Editor Gráfico, 
Escrituração digital e nota fiscal eletrônica, Especialização Técnica de Nível Médio 
em Enfermagem do Trabalho, Garçom, Gerência de Loja, Gestão de Compras e 
Estoques, Gestão de Pessoas, Maquiador, Monitor de Recreação, Montador e 
Reparador de Computador, Negociação em Vendas, Operador de Computador, 
Programador de Sistemas, Programador Web, Promotor de Vendas, Recepcionista, 
Recepcionista de Eventos, Recepcionista em Serviços de Saúde, Técnico em Guia de 
Turismo, Técnico em Logística, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Secretariado, 
Técnico em Transações Imobiliárias, Vendedor e Web Designer.   
   
 
Fonte: Assessoria SENAC RN 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM  DATA: 16.07.14              
Senac oferece 1.317 vagas para cursos gratuitos - Notícias - Educação - 
Nominuto.com 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lança, hoje (16),  
processo seletivo para 1.317 bolsas de estudos gratuitas em 38 opções de 
 cursos para os municípios de  Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba,  
Caicó e Assú.  
 
Os interessados devem se inscrever exclusivamente 
 pelo site www.rn.senac.br/psg, até o dia 22 de julho. Os selecionados já iniciam a 
capacitação em agosto.  
 
Entre 
 as formações disponíveis, há opções nas áreas de informática, gestão e  
negócios, saúde, beleza, turismo e hospitalidade. Técnico em Guia de  
Turismo, Técnico em Logística, 
 Cabeleireiro, Editor Gráfico e Operador de Computador estão entre os  
cursos oferecidos.  
 
Para 
 participar, é necessário que o candidato possua renda familiar mensal  
de até dois salários mínimos federais, por pessoa, e atenda aos  
requisitos exigidos pelo curso escolhido, 
 que variam de acordo com a modalidade selecionada.  
 
A iniciativa é oriunda do Programa Senac de Gratuidade (PSG) cujo  
objetivo é 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. Entre janeiro e julho, o 
 Senac realizou 5.825 matrículas por meio da iniciativa, beneficiando a  
população norte-riograndense.  
 
A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com a ordem da inscrição  
efetuada no site do Senac. Os processos seletivos para cursos inseridos  
no Programa são lançados mensalmente. 
 Dessa forma, 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.  
 
Cursos disponíveis: 
 Administrador de Banco de Dados, Administrador de Redes, 



 

 Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de  
Recursos Humanos, Auxiliar Financeiro, Balconista de Farmácia,  
Cabeleireiro, Cabeleireiro Assistente, Cuidador de Idoso, Depilador,  
Editor de Vídeo, Editor Gráfico, Escrituração digital 
 e nota fiscal eletrônica, Especialização Técnica de Nível Médio em  
Enfermagem do Trabalho, Garçom, Gerência de Loja, Gestão de Compras e  
Estoques, Gestão de Pessoas, Maquiador, Monitor de Recreação, Montador e 
 Reparador de Computador, Negociação em Vendas, 
 Operador de Computador, Programador de Sistemas, Programador Web,  
Promotor de Vendas, Recepcionista, Recepcionista de Eventos,  
Recepcionista em Serviços de Saúde, Técnico em Guia de Turismo, Técnico  
em Logística, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Secretariado, 
 Técnico em Transações Imobiliárias, Vendedor e Web Designer.  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO.COM  DATA: 16.07.14              
 
16/07/2014 08h23 - Atualizado em 16/07/2014 08h27 
  
 Senac oferece 1.317 vagas para cursos gratuitos 
 Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Senac até o dia 22 
de julho 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, lança, amanhã (16), processo seletivo 
para 1.317 bolsas de estudos gratuitas em 38 opções de cursos para os municípios 
de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú. Os interessados devem se 
inscrever exclusivamente pelo site www.rn.senac.br/psg, até o dia 22 de julho. Os 
selecionados já iniciam a capacitação em agosto. 
 
Entre as formações disponíveis, há opções nas áreas de informática, gestão e 
negócios, saúde, beleza, turismo e hospitalidade. Técnico em Guia de Turismo, 
Técnico em Logística, Cabeleireiro, Editor Gráfico e Operador de Computador estão 
entre os cursos oferecidos. 
 
Para participar, é necessário que o candidato possua renda familiar mensal de até 
dois salários mínimos federais, por pessoa, e atenda aos requisitos exigidos pelo 
curso escolhido, que variam de acordo com a modalidade selecionada. 
 
A iniciativa é oriunda do Programa Senac de Gratuidade (PSG) cujo objetivo é 
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. Entre janeiro e julho, o 
Senac realizou 5.825 matrículas por meio da iniciativa, beneficiando a população 
norte-rio-grandense. 
 
A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Os processos seletivos para cursos inseridos no Programa são 
lançados mensalmente. Dessa forma, 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. 
 
Cursos disponíveis: Administrador de Banco de Dados, Administrador de Redes, 
Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Recursos 
Humanos, Auxiliar Financeiro, Balconista de Farmácia, Cabeleireiro, Cabeleireiro 
Assistente, Cuidador de Idoso, Depilador, Editor de Vídeo, Editor Gráfico, 
Escrituração digital e nota fiscal eletrônica, Especialização Técnica de Nível Médio 
em Enfermagem do Trabalho, Garçom, Gerência de Loja, Gestão de Compras e 
Estoques, Gestão de Pessoas, Maquiador, Monitor de Recreação, Montador e 



 

Reparador de Computador, Negociação em Vendas, Operador de Computador, 
Programador de Sistemas, Programador Web, Promotor de Vendas, Recepcionista, 
Recepcionista de Eventos, Recepcionista em Serviços de Saúde, Técnico em Guia de 
Turismo, Técnico em Logística, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Secretariado, 
Técnico em Transações Imobiliárias, Vendedor e Web Designer. 
 
  
 
Fonte: Senac RN 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: ROMEU DANTAS  DATA: 16.07.14              
 
Blog do Romeu  Dantas: Alunos do curso de Cuidador de Idosos do PRONATEC 
recebem visita do prefeito Isaias Cabral 
 
 
O prefeito Isaias Cabral, acompanhado da secretária de Assistência Social e 
Desenvolvimento Comunitário, Nara Luiza, visitou no início da noite desta quarta-
feira (16) a turma do curso de Cuidador de Idosos, oferecido pelo SENAC através do 
PRONATEC, uma parceria entre Governo Federal e Prefeitura Municipal de Acari. O 
curso tem como instrutor o enfermeiro acariense José Erivan e conta com uma 
turma concluinte de 19 alunos. 

 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: RODRIGO LOUREIRO  DATA: 16.07.14              
SENAC ESTÁ OFERECENDO CURSOS GRATUITOS 
 

 
 
Qua, 16 de Julho de 2014 17:06  
 
O Programa Senac de Gratuidade abriu hoje inscrições para 1.317 bolsas de estudos. 
As incrições estão prorrogadas até o dia 22 de julho, serão disponibilizados 38 cursos 
nas unidades do Senac em Natal, Caicó, Parnamirm, Assú e Macaiba.  
 
Para fazer a inscrições ou ver os cursos disponíveis basta 
acessar: http://psg.rn.senac.br/EscolherCursoV2.aspx 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 

http://www.rodrigoloureiro.com.br/novo/coluna/5181-senac-esta-oferecendo-cursos-gratuitos


 

VEÍCULO: SITE REVISTA DEGUSTE  DATA: 16.07.14             
 
 Notícia - La Bodega Bistrô em Lagoa Nova - Deguste 
 
 

 
 
Amantes de gastronomia, a caicoense Ana Patrícia Dantas de Medeiros e o 
brasiliense Carlúcio Araújo Vieira estão realizando um sonho. O casal abriu, no 
último dia 11 de junho em Lagoa Nova, o La Bodega Bistrô, primeiro 
estabelecimento desse padrão naquele bairro. 
 
  



 

 
 
 A ideia de criar um bistrô, segundo Ana Patrícia, surgiu exatamente pelo fato de 
Natal concentrar esse tipo de empreendimento gastronômico apenas nos bairros de 
Petrópolis, principalmente, e Ponta Negra. A empresária conta que tudo aconteceu 
muito rápido até a inauguração. “Tivemos a ideia em dezembro de 2013, em março 
deste ano a amadurecemos e em junho já conseguimos abrir o bistrô”. 
 
  



 

 
 
   
 
 O bistrô foi modelado pela própria empresária, que também é arquiteta, e sua sócia 
Camila Morais, e comporta 43 pessoas. Até o fim de julho, de acordo com Ana 
Patrícia, a casa terá um espaço externo com capacidade para 20 pessoas. 
 
   Os destaques do cardápio ficam por conta do Magret Antilhas, do Bacalhau a 
Lagareiro e do Fetuccine Alla Napolitana, além da sobremesa Chave de Ouro. O 
menu foi produzido pelo chef Jonatã Canela. Para beber, o La Bodega Bistrô dispõe 
de cervejas gourmet e uma carta de vinhos com 25 rótulos criada por Antônio Alves, 
da Vinhedos. 
   
 Patrícia e Carlúcio têm uma longa trajetória com a gastronomia. Eles entraram no 
ramo há 11 anos, quando decidiram, pouco tempo depois de se casarem, vender 
sanduíches do tipo bauru em um carrinho a poucos metros de onde hoje funciona o 
La Bodega Bistrô. 
   
Com o sucesso dos lanches, eles viram a necessidade de ampliar o negócio e 
mantiveram durante anos o Bodega Sanduíches e Pastéis. Ao longo desse tempo, o 
casal criou afeição pela gastronomia, fez cursos na área em escolas como Senac e La 
Gastronomie e passou a ser frequentador assíduo de restaurantes e bistrôs, a ponto 
de incluir roteiros gastronômicos em viagens a passeio. 
 



 

   

 
   
 
 O La Bodega Bistrô funciona durante a semana, de terça a sexta-feira, tanto no 
horário de almoço (12h às 15h) como no de jantar (19h às 23h) e possui cardápio 
diferenciado para as duas refeições. Aos sábados e domingos, a casa abre apenas 
para jantar. 
 
 La Bodega Bistrô 
 
 Av. Miguel Castro, 1109 (esquina com Rua São José) 
 
 Lagoa Nova - Natal/RN 
 
 Fone: (84) 9993-1965 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI  DATA: 16.07.14              
 
Senac abre curso gratuito de Cabeleireiro Assistente, Gestão de Compras e Estoque 
e operador de computador em Caicó   - 
 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) lança nesta quarta-feira (16) 
um processo seletivo para 1.317 bolsas de estudos gratuitas em 38 opções de cursos 
para os municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba,Assu e Caicó. Aqui em 
Caicó as oportunidades são para Cabeleireiro assistente, Gestão de Compras e 
Estoque e Operador de computador. 
 
A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do Senac. Os processos seletivos para cursos inseridos no programa são 
lançados mensalmente. Os candidatos que não forem contemplados na atual 
seleção, poderão se inscrever novamente nas próximas etapas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 16.07.14              
 
16 de JULHO 2014 às 11h01 
SENAC GRATUIDADE: oferece 1317 bolsas de estudos em 38 cursos para Natal, Macaíba, 
Parnamirim, Mossoró, Assú e Caicó 
 
 
O Programa Senac de Gratuidade abre, de 16 a 22 de julho, inscrições para 1.317 
bolsas de estudos. Ao todo,serão disponibilizadas 38 opções de cursos nas unidades 
do Senac em Natal, Mossoró, Parnamirim, Assú, Caicó e Macaíba. 
 
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. 
 
Inscrições estarão disponíveis apenas após 0h (8 de março). 
 
Pré-requisitos: Os candidatos, obrigatoriamente, devem possuir renda familiar 
mensal per capita de até dois salários mínimos federais e atender às exigências do 
curso selecionado, que variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
O PSG é uma iniciativa do Senac que tem o objetivo de promover a inclusão social 
por meio da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. 
 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do PSG. Logo após a realização da inscrição, os candidatos com as melhores 
classificações serão convocados, por meio da publicação de listas no site, para 
apresentação dos documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo 
qual optou. Serão realizadas convocações ao longo o período de inscrição, até o 
preenchimento de todas as vagas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 

http://blogdobg.com.br/senac-gratuidade-oferece-1317-bolsas-de-estudos-em-38-cursos-para-natal-macaiba-parnamirim-mossoro-assu-e-caico/
http://blogdobg.com.br/senac-gratuidade-oferece-1317-bolsas-de-estudos-em-38-cursos-para-natal-macaiba-parnamirim-mossoro-assu-e-caico/


 

 
VEÍCULO: BLOG COMUNICADOR EFECTIVO   DATA: 16.07.14              
 
 
COMUNICADOR EFECTIVO: Senac oferece 1.317 bolsas de estudos gratuitas em 38 

cursos 

  

Operador de Computador está entre os cursos oferecidos – Foto Assessoria 
Senac 

 
 
O Senac, lança, hoje, 16, processo seletivo para 1.317 bolsas de  
estudos gratuitas em 38 opções de cursos para os municípios de  Natal,  
Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu. Os interessados devem se  
inscrever exclusivamente pelo site www.rn.senac.br/psg, até o dia 22 de julho. Os 
selecionados já iniciam a capacitação em agosto. 
 
Entre as formações disponíveis, há opções nas áreas de informática,  
gestão e negócios, saúde, beleza, turismo e hospitalidade. Técnico em  
Guia de Turismo, Técnico em Logística, Cabeleireiro, Editor Gráfico e  
Operador de Computador estão entre os cursos oferecidos. 
 
Para participar, é necessário que o candidato possua renda familiar  
mensal de até dois salários mínimos federais, por pessoa, e atenda aos  
requisitos exigidos pelo curso escolhido, que variam de acordo com a  
modalidade selecionada. 
 
A iniciativa é oriunda do Programa Senac de Gratuidade (PSG) cujo  
objetivo é 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. Entre janeiro e julho, o Senac realizou 5.825 matrículas 
 por meio da iniciativa, beneficiando a população norte-rio-grandense. 



 

 
A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com a ordem da inscrição  
efetuada no site do Senac. Os processos seletivos para cursos inseridos  
no Programa são lançados mensalmente. Dessa forma, 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. 
 
Do Jornal Gazeta do Oeste 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE    DATA: 17.07.14            EDITORIA: COMPORTAMENTO  

 

Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ    DATA: 16.07.14             

Sesc Seridó: Programação Social do Pavilhão de Sant’Ana « Blog do Seridó  
 

 

Uma extensão do Projeto Letra & Música do Sesc Seridó, leva até o pavilhão de 
Sant’Ana, artistas regionais para se apresentar diariamente. Este ano, a programação 
começa logo nesta quarta-feira (16). O evento começa logo após a novena. 

Quarta-feira (16) – Show religioso com Ronaldo Carlos e Galvão Freire Quinta-feira 
(17) – Orlando Batista e Fátima Moraes Sexta-feira (18) – Trio Vênus, Marcos Vinicius 
(Palco da Praça do Coreto) Sábado (19) – Geraldão e Darrijane Domingo (20) – 
Solange Silva Segunda-feira (21) – Banda Altas Horas Terça-feira (22) – Marcus Lima 
Quarta-feira (23) – Max, Dodora Cardoso (Praça do Coreto) Quinta-feira (24) – A 

partir das 11 horas na Feirinha de Sant’Ana – Suênia Monteiro e Taíse Lima (Forró É 
Bom Demais, e as 20hs Rui Silva. Sexta-feira (25) – Marcus Vinicius Sábado (26) – 
Bené e Teclados Domingo (27) – Rodolfo Lopes 

Gostou deste Artigo? Partilhe-o! 

Classificação: Positiva 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/77745841
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