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VEÍCULO: BLOG DO PC          DATA: 07.08.14              
 
Blog do PC: Presidente da Fecomércio relata sua trajetória de sucesso na Quinta 
Empreendedora da CMM 
 
Mais um importante projeto foi implantado nesta quinta-feira 
(07) na Câmara de Vereadores de Mossoró. A Quinta Empreendedora, que irá levar 
ao plenário, quinzenalmente, uma história de empreendedorismo para servir de 
exemplo para os mossoroenses, em especial, para os jovens.  
 
O projeto foi aberto com o presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio), Marcelo Queiroz, que falou sobre a sua história de 
empreendedorismo. Nascido em Pedro Avelino e registrado em Natal, Marcelo 
Queiroz realizou várias atividades antes de se tornar um empresário de sucesso 
no ramo farmacêutico.  
 
Aos 13 anos teve sua carteira de trabalho assinada como “continuo” na farmácia de 
um tio. Anos mais tarde, trabalhou como “auxiliar de engenheiro” em uma 
construtora. Vislumbrando uma oportunidade de negócio, deixou o trabalho na 
construtora para fundar sua própria farmácia, que mais tarde seria o início de uma 
das maiores redes de farmácias do Rio Grande do Norte. Em 2001 assumiu o cargo 
de vice-presidente da Fecomércio, em 2007 foi eleito presidente da Federação, 
tendo sido reeleito em 2010. 
 
A história de Marcelo Queiroz emocionou os presentes. Os 
vereadores Celso Lanches e Genilson Alves fizeram uso da palavra, relatando que 
assim como o homenageado, também são de origem humilde e desde muito cedo 
começaram a trabalhar para ajudar no sustento da família, e depois obtiveram 
sucesso no ramo comercial. O presidente da Casa, vereador Francisco Carlos, 
agradeceu a participação de Marcelo Queiroz na primeira sessão da Quinta 
Empreendedora. “O nosso objetivo foi cumprido com a presença de Marcelo na 
estreia deste projeto. 
 
Essa história serve de exemplo para os nossos jovens. O evento de hoje está 
sendo transmitido pela TV, mas essa história vai chegar a um maior número de 
pessoas. Iremos editar um DVD com todas as participações da Quinta 
Empreendedora e a iremos enviar para as escolas públicas para servir de 
inspiração para nossos jovens”, afirmou o presidente.  
 
Na oportunidade o presidente da Casa, vereador Francisco 
Carlos, fez a entrega do Título de Cidadão Mossoroense ao empresário Marcelo 
Queiroz, outorgado pelo vereador Claudionor dos Santos, em 2010.  
 



 

A Quinta Empreendedora faz parte do projeto “Câmara todo dia”, 
iniciado nesta semana. Além das sessões de terça e quarta-feira, a Câmara 
passará a ter atividades também na segunda, quinta e sexta-feira. Às segundas, 
serão realizadas reuniões com a comunidade a fim de debater a reformulação da 
Lei Orgânica do Município e a instalação da Ouvidoria da Câmara. Às quintas, 
serão alternadas edições da Quinta Empreendedora e audiências públicas. Às sextas, 
serão realizadas reuniões das comissões temáticas da Casa. As primeiras 
comissões a se reunirem serão a de educação e do desenvolvimento social, 
direitos e deveres do consumidor, a partir das 8 horas, no Plenário da Câmara. 
As reuniões serão transmitidas na próxima segunda-feira, pela TV Mossoró.  
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VEÍCULO: BLOG DO PC          DATA: 07.08.14              
 
Blog do PC: Câmara Empreendedora será lançada nesta quinta-feira 
 
A  Câmara de Vereadores de Mossoró dá início nesta quinta-feira (7) ao  
projeto “Câmara Empreendedora”. O objetivo é dar oportunidade para que  
pessoas que tenham experiências no campo do empreendedorismo em Mossoró e 
 no Rio Grande do Norte, possam levar sua história e suas experiências  
de vida à população e, principalmente, que esses relatos sirvam como  
estímulo para que outras pessoas busquem no empreendedorismo a mudança  
de vida.  
 
 A primeira edição  contará com a presença do presidente da Federação do Comércio 
de Bens,  Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, Marcelo Fernandes de 
Queiroz. Empresário do comércio, no segmento do varejo farmacêutico desde 1982,  
Marcelo Queiroz encerra em 2014, seu segundo mandato à frente da  
entidade. Sua trajetória de sucesso será retratada durante o evento, que 
 é aberto ao público em geral.  
 
 Na oportunidade, o presidente  da Câmara, vereador Francisco Carlos, fará a 
entrega do Título de  Cidadão Mossoroense a Marcelo Queiroz, outorgado em 2010, 
pelo vereador  Claudionor dos Santos. “Mossoró, e o Rio Grande do Norte como um 
todo,  conta com inúmeros casos de pessoas empreendedoras, que se destacam em  
suas atividades. Com este projeto, estamos não apenas prestando  
homenagem a essas pessoas, com o reconhecimento desta Casa, mas também  
ressaltando essas história para que os mossoroenses, em especial, a  
juventude da nossa cidade, possa se espelhar nessas pessoas”, explicou  
Francisco Carlos.  
  
O projeto Câmara Empreendedora será realizado quinzenalmente, alternando com 
as audiências públicas. O evento será realizado a partir das 9 horas, no plenário da 
Câmara de  Vereadores de Mossoró, e é aberto à participação de toda a população.  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS SANTOS          DATA: 07.08.14              
Presidente da Fecomércio recebe título de cidadania 
 
quinta-feira - 07/08/2014 - 08:35h 
 
A Câmara de Vereadores de Mossoró dá início nesta quinta-feira (7) ao projeto 
“Câmara Empreendedora”. O objetivo é dar oportunidade para que pessoas que 
tenham experiências no campo do empreendedorismo em Mossoró e no Rio Grande 
do Norte, possam levar sua história e suas experiências de vida à população e, 
principalmente, que esses relatos sirvam como estímulo para que outras pessoas 
busquem no empreendedorismo a mudança de vida.  
 
A primeira edição contará com a presença do presidente da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, Marcelo Fernandes de Queiroz.  
 
Empresário do comércio, no segmento do varejo farmacêutico desde 1982, Marcelo 
Queiroz encerra em 2014, seu segundo mandato à frente da entidade. Sua trajetória 
de sucesso será retratada durante o evento, que é aberto ao público em geral.  
 
Na oportunidade, o presidente da Câmara, vereador Francisco Carlos, fará a entrega 
do Título de Cidadão Mossoroense a Marcelo Queiroz, outorgado em 2010, pelo 
vereador Claudionor dos Santos.  
 
“Mossoró, e o Rio Grande do Norte como um todo, conta com inúmeros casos de 
pessoas empreendedoras, que se destacam em suas atividades. Com este projeto, 
estamos não apenas prestando homenagem a essas pessoas, com o reconhecimento 
desta Casa, mas também ressaltando essas história para que os mossoroenses, em 
especial, a juventude da nossa cidade, possa se espelhar nessas pessoas”, explicou 
Francisco Carlos.  
 
O projeto Câmara Empreendedora será realizado quinzenalmente, alternando com 
as audiências públicas. O evento será realizado a partir das 9 horas, no plenário da 
Câmara de Vereadores de Mossoró, e é aberto à participação de toda a população. 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE ATO.COM/CARLOS SANTOS          DATA: 08.08.14            
Presidente da Fecomercio recebe hoje Título de Cidadão Mossoroense | César 
Santos 
 

 
Marcelo Queiroz é o novo cidadão mossoroense 
 
A Câmara Municipal de Mossoró lança nesta quinta-feira (7) ao projeto “Câmara 
Empreendedora”. O objetivo é dar oportunidade para que pessoas que tenham 
experiências no campo do empreendedorismo, possam levar sua história e suas 
experiências de vida à população e, principalmente, que esses relatos sirvam como 
estímulo para que outras pessoas busquem no empreendedorismo a mudança de 
vida. 
 
A primeira edição contará com a presença do presidente da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (FECOMERCIO), Marcelo 
Fernandes de Queiroz. 
 
Na oportunidade, o Legislativo fará a entrega do Título de Cidadão Mossoroense a 
Marcelo Queiroz, outorgado em 2010, pelo vereador Claudionor dos Santos (PMDB). 
 
“Mossoró, e o Rio Grande do Norte como um todo, conta com inúmeros casos de 
pessoas empreendedoras, que se destacam em suas atividades. Com este projeto, 
estamos não apenas prestando homenagem a essas pessoas, com o reconhecimento 
desta Casa, mas também ressaltando essas história para que os mossoroenses, em 
especial, a juventude da nossa cidade, possa se espelhar nessas pessoas”, explicou o 
presidente da Casa, Francisco Carlos. 
 
O projeto Câmara Empreendedora será realizado quinzenalmente, alternando com 
as audiências públicas. O evento será realizado a partir das 9 horas, no plenário da 
Câmara de Vereadores de Mossoró, e é aberto à participação de toda a população. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG MERCADO ABERTO          DATA: 08.08.14           
 
Comércio faz promoção para atriar clientes e aumentar vendas no Dia dos Pais  
 
 
Sob os ventos da contenção de gastos, segundo detectou pesquisa da 
Fecomércio/RN, as lojas de Natal estão caprichando nas promoções para atrair 
clientes e aumentar as vendas na semana do Dia dos Pais, comemorado no segundo 
domingo de agosto. 
 
O chamariz não está só no preço dos produtos. O Natal Shopping, por exemplo, está 
anunciando a chegada do “Navio Pirata”, que fica na Praça de Eventos até 10 de 
setembro, para fazer a festaa da criançada. 
 
A Nagem firmou parceria com os gigantes da indústria eletroeletrônica para oferecer 
smartphones, notebooks, tablets, aparelhos de TV, games e outros produtos 
parcelados até 10 vezes. As promoções contemplas as 27 lojas espalhadas pelo 
Nordeste. Se a Fecomercio/RN prevê aumenta de apenas 1% nas vendas, a Nagem 
espera um incremento de, pelo menos, 8% com as promoções dos pais. 
 
Os “viciados em tecnologia” poderão também aproveitar as ofertas que estão sendo 
anunciadas pelo Extra, que montou uma Feira da Informática com ofertas e brindes 
em todas as lojas Extra Hiper; Lojas Americanas, Miranda Computação e as 
tradicionais lojas que operam em Natal vendendo de geladeiras a sofás. 
 
No segmento gastronômico, a Churrascaria Fogo &amp; Chama abriu as reservas 
para o almoço no domingo. As reservas serão feitas para o segundo piso da casa. O 
menu do Dia dos Pais será composto por 23 tipos de carnes nobres em sistema de 
rodízio. 
 
Lembrancinhas  
Segundo pesquisa da Fecomercio, a imensa maioria dos natalenses irá gastar no 
máximo R$ 100 com o presente do Dia dos Pais. As roupas serão os itens mais 
procurados pelos filhos neste Dia dos Pais. O segmento de vestuário foi citado por 
48,6% dos entrevistados. Os perfumes e cosméticos aparecem em seguida, com 
16%; os calçados e acessórios registram 10,7%; e os eletrônicos com 6,4% de 
intenção de compras. 
 
A maior parte dos entrevistados (42,9%) deve comprar presentes com valores entre 
R$51 e R$100. Em seguida aparece um percentual de 23,8% que pretendem gastar 
até R$ 50. Outros 20,3% disseram que devem gastar em torno de R$ 101 a R$200. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 08.08.14             EDITORIA: VIVER 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG AGITOS E BALADAS          DATA: 08.08.14            
 
Tenda literária abre a programação de amanhã da Flipipa «  Agitos e Baladas 
 
 7 de agosto de 2014 por ulyssesfreire 
 
 Comentários 0  
 
Literatura sobre rodas, apresentações teatrais, palestras, oficinas de formação de 
leitores. Com esta intensa programação para crianças e adultos, o Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc, participa pelo 3º ano do Flipipa – Festival Literário da 
Pipa, que acontece de 7 a 9 de agosto, no estacionamento de Pipa. 
 
Uma das atrações da programação é o BiblioSesc, uma unidade móvel de leitura, 
com um acervo de mais de 3 mil títulos para consultas e empréstimos, entre livros, 
revistas, jornais, que atende ao público de todas as faixas etárias. 
 
Confira a programação completa do Sesc no Flipipa pelo 
www.sescrn.com.br. Atividades com acesso gratuito 
 
Siga o Ulysses Freire no Instagram e o Agitos e Baladas  no twitter! 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: VTN ONLINE          DATA: 07.08.14              
 
FLIPIPA reúne o melhor da cultura brasileira neste final de semana na praia de Pipa                
|                 VNT Online - Várzea/RN 
 

 
 
 
 
No VNT do Nominuto  
 
A melhor coisa que se pode fazer neste final de semana é arrumar as malas e ir em 
busca de respirar cultura, chega de tanta desgraça, queda do PIB, notícias policiais 
com assaltos e mortes, vamos  virar essa página e partir desta quinta e até sábado 
participar na praia de Pipa da   7º edição do Festival Literário da Pipa – FLIPIPA, que 
começa hoje com uma mesa abordando a “Vida-obra de João Ubaldo Ribeiro”, com 
participações de Vicente Serejo e Margarida Seabra. Na sequência a mesa “Toda 
poesia em Paulo Leminski”, com José Miguel Wisnik e Mário Ivo Cavalcanti. 
 
     A invenção do festival não poderia ser de outra pessoa, o criativo e competente 
intelectual Dácio Galvão. Não existe por essas bandas um evento tão charmoso e 
recheado de convidados do melhor naipe cultural brasileiro como o FLIPIPA. 
 
      Dando continuidade a programação nesta sexta-feira o tema debatido será 
“Ditadura, literatura e poesia marginal brasileira”, com Chacal e Alexandre Alves. 
Sequenciando tem “A Saga dos Lacerda: Do fim do Império a Era Vargas”, com 
Rodrigo Lacerda, Ticiano Duarte e Diógenes Dantas. 
 
No sábado é a vez de “Marighella e a batalha das biografias não autorizadas”, com 
Mário Magalhães e Cassiano Arruda. Depois tem “Fala Poeta”,com José Carlos 
Capinan, Gereba Barreto e Abmael. E fechando a quinta edição o debate “A História 
nasce de outra história”, com Nélida Piñon, Woden Madruga e Marize Castro. 



 

 
Nomes consagrados da literatura como Abel Silva, José Carlos Capinan, José Miguel 
Wisnik, Mário Magalhães e Gereba Santos participam do evento. O FLIPIPA terá 
abordagens que transitam entre o romance e a memória, passando pelas biografias 
e ícones como Carlos Lacerda e Leminski. João Ubaldo Ribeiro (que esteve no FLlPIPA 
na terceira edição) e o mestre Ariano Suassuna (que estava confirmado para esta 
quinta edição) serão homenageados pelo evento. 
 
Entre as homenagens previstas a Ariano Suassuna dentro da programação da quinta 
edição do FLIPIPA está a apresentação da Orquestra Sanfônica do Museu do 
Vaqueiro. 
 
As sanfonas irão homenagear o Movimento Armorial criado por Ariano nos anos 
1970. O repertório incluirá “Romance de Minervina”, “Do Romance ao Martelo”, 
“Romance da Nau Catarineta”, “Ponteiro Acutilado” e “Martelo Agalopado”. 
 
“As quatro edições anteriores foram exitosas e a quinta anuncia que o Festival 
Literário da Pipa é compromisso certo dos amantes da literatura”, argumenta o 
curador do Flipipa, Dácio Galvão. Ao fazer um breve balanço das quatro primeiras 
edições, fica fácil entender essa afirmação. 
 
O FlIPIPA 2014 é uma realização do Projeto Nação Potiguar/ Fundação Hélio Galvão 
e Scriptorin Candinha Bezerra e patrocínio de várias empresas como a Ecocil, e 
parceiros Sistema Fecomércio/Sesc, Fiern/Sesi, além de apoio cultural da Associação 
de Hotéis e Pousadas da Pipa, Pipa Convention &amp; Visitors Bureau, Hotel Ponta 
do Madeiro, Vitaminas FDC, Tribuna do Norte, Intertv Cabugi, Cooperativa Cultural 
Universitária e Mariz Comunicação 
 
SERVIÇO 
 
5º Festival Literário da Pipa – Flipipa 
 
De 7 a 9 de agosto. Realização: Fundação Hélio Galvão 
 
e Projeto Nação Potiguar. 
 
Produção Executiva: Candinha Bezerra 
 
Curadoria: Dácio Galvão 
 
Assessoria de Imprensa: Fato Novo Comunicação 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NOMINUTO.COM          DATA: 07.08.14              
 
FLIPIPA reúne o melhor da cultura brasileira neste final de semana na praia de Pipa 
- Blogs e Colunas - Nominuto.com 

 
Rodrigo Lacerda, Nelida Pinon e Mario Magalhães  
 
  A melhor coisa que se pode fazer neste final de semana é arrumar as malas e ir em 
busca de respirar cultura, chega de tanta desgraça, queda do PIB, notícias policiais 
com assaltos e mortes, vamos  virar essa página e partir desta quinta e até sábado 
participar na praia de Pipa da   7º edição do Festival Literário da Pipa – FLIPIPA, que 
começa hoje com uma mesa 
abordando a “Vida-obra de João Ubaldo Ribeiro”, com participações de Vicente 
Serejo e Margarida Seabra. Na sequência a mesa “Toda poesia em Paulo 
Leminski”, com José Miguel Wisnik e Mário Ivo Cavalcanti.  
 
     A invenção do festival não poderia ser de outra pessoa, o criativo e competente 
intelectual Dácio Galvão. Não existe por essas bandas um evento tão charmoso e 
recheado de convidados do melhor naipe cultural brasileiro como o FLIPIPA. 
 
      Dando continuidade a programação nesta sexta-feira o 
tema debatido será “Ditadura, literatura e poesia marginal brasileira”, com Chacal 
e Alexandre Alves. Sequenciando tem “A Saga dos Lacerda: Do fim do Império a 
Era Vargas”, com Rodrigo Lacerda, Ticiano Duarte e Diógenes Dantas. 
 
No sábado é a vez 
de “Marighella e a batalha das biografias não 
autorizadas”, com Mário Magalhães e Cassiano Arruda. Depois tem “Fala 
Poeta”,com José Carlos 
Capinan, Gereba Barreto e Abmael. E fechando a quinta edição o debate “A 
História nasce de outra história”, com Nélida Piñon, Woden Madruga e Marize 
Castro. 
 
Nomes 



 

consagrados da literatura como Abel Silva, José Carlos Capinan, José Miguel 
Wisnik, Mário Magalhães e Gereba Santos participam do evento. O FLIPIPA terá 
abordagens que transitam entre o romance e a memória, passando pelas 
biografias e ícones como Carlos Lacerda e Leminski. João Ubaldo Ribeiro (que 
esteve no FLlPIPA na terceira edição) e o mestre Ariano Suassuna (que estava 
confirmado para esta quinta edição) serão homenageados pelo evento. 
 
Entre as homenagens 
previstas a Ariano Suassuna dentro da programação da quinta edição do FLIPIPA 
está a apresentação da Orquestra Sanfônica do Museu do Vaqueiro. 
 
As sanfonas irão 
homenagear o Movimento Armorial criado por Ariano nos anos 1970. O repertório 
incluirá “Romance de Minervina”, “Do Romance ao Martelo”, “Romance da Nau 
Catarineta”, “Ponteiro Acutilado” e “Martelo Agalopado”. 
 
“As quatro 
edições anteriores foram exitosas e a quinta anuncia que o Festival Literário 
da Pipa é compromisso certo dos amantes da literatura”, argumenta o curador 
do Flipipa, Dácio Galvão. Ao fazer um breve balanço das quatro primeiras 
edições, fica fácil entender essa afirmação. 
 
O FlIPIPA 2014 é 
uma realização do Projeto Nação Potiguar/ Fundação Hélio Galvão e Scriptorin 
Candinha Bezerra e patrocínio de várias empresas como a Ecocil, e parceiros 
Sistema Fecomércio/Sesc, Fiern/Sesi, além de apoio cultural da Associação de 
Hotéis e Pousadas da Pipa, Pipa Convention &amp; Visitors Bureau, Hotel Ponta 
do Madeiro, Vitaminas FDC, Tribuna do Norte, Intertv Cabugi, Cooperativa 
Cultural Universitária e Mariz Comunicação 
 
SERVIÇO 
 
5º Festival Literário da Pipa – Flipipa 
 
De 7 a 9 de agosto. Realização: Fundação Hélio Galvão 
 
e Projeto Nação Potiguar. 
 
Produção Executiva: Candinha Bezerra 
 
Curadoria: Dácio Galvão 
 
Assessoria de Imprensa: Fato Novo Comunicação 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO.COM          DATA: 07.08.14              
 
07/08/2014 08h34 - Atualizado em 07/08/2014 09h57 
  
 Sesc abre nesta quinta-feira o Flipipa 2014 
 Uma das atrações da programação é o BiblioSesc 
 
Literatura sobre rodas, apresentações teatrais, palestras, oficinas de formação de 
leitores. Com esta intensa programação para crianças e adultos, o Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc, participa pelo 3º ano do Flipipa - Festival Literário da 
Pipa, que acontece de 7 a 9 de agosto, no estacionamento de Pipa. 
 
Uma das atrações da programação é o BiblioSesc, uma unidade móvel de leitura, 
com um acervo de mais de 3 mil títulos para consultas e empréstimos, entre livros, 
revistas, jornais, que atende ao público de todas as faixas etárias. 
 
No campo da dramaturgia teremos a apresentação do espetáculo de rua, dirigido 
por Lindemberg Farias, com o texto de Ariano Suassuna &quot;Torturas de um 
coração&quot; ou &quot;Em boca fechada não entra mosquito&quot;, escrito em 
1951. A encenação mistura técnicas circenses, com os atores interpretando seus 
personagens em cima de pernas de pau. A música é interpretada ao vivo com 
canções especialmente criadas para o espetáculo, sob direção musical de Caio 
Padilha, uma espécie de opereta- comédia- popular. 
 
Dentro dos projetos de incentivo à leitura, o Sesc trará autores convidados que por 
meio de palestras irão abordar temas sobre a criação literária e as diversas histórias 
que permeiam o mundo da leitura. 
 
O grupo Sesc Dramaturgia também participa da programação do Sesc na Flipipa, 
através das intervenções poéticas &quot;Poema ao Pé do Ouvido&quot; e Assalto 
Poético&quot;, onde os atores da trupe intervém na cena urbana, oferecendo as 
pessoas poemas e crônicas, que podem acontecer, tanto ao pé do ouvido de cada 
pessoa, como de assalto, fazendo grande estardalhaço e chamando a atenção dos 
passantes. 
 
O público também poderá participar das oficinas de formação guia de leitura para 
mediadores, com o professor e livreiro Gelson Bini. O objetivo da atividade é 
fomentar e aprimorar o gosto pela leitura e o conhecimento da literatura em 
mediadores da leitura. 
 
Na sexta-feira (08/08), 19h, na Tenda Literária, o Sesc através da Revista Palavra 
(publicação institucional de veiculação nacional) traz para o festival, os escritores 
Ricardo Chacal e Alexandre Alves, para um bate-papo sobre literatura e resistência. 
 



 

No sábado (09/08), tem contação de histórias com o artista Alvamar Medeiros, que 
apresenta o show inédito Minh'alma e o Verso. O artista compôs músicas para 
poemas de Cecília Meireles, Zila Mamede, Auta de Souza, José de Castro, além dos 
poetas da nova geração, entre eles - Adalberto Quirino e Drika Duarte. 
 
Serviço: O quê? Sesc no Flipipa 2014 Quando? De 7 a 9/08, com programação pela 
manhã, tarde, noite. 
 
Onde? Estacionamento de Pipa - Praia de Pipa 
 
Confira a programação completa do Sesc no Flipipa pelo www.sescrn.com.br 
 
Atividades com acesso gratuito 
 
  
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
Classificação: Positiva 
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 VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG AGITOS E BALADAS          DATA: 08.08.14            
Encontro Nacional de Dança começa amanhã em Natal «  Agitos e Baladas 
 

 
 
Encontro Nacional de Dança começa amanhã em Natal  
 7 de agosto de 2014 por ulyssesfreire 
 
 
Divulgação 
 
A partir de sexta-feira, dia 8 de agosto, Natal se transforma na capital da dança, com 
a abertura do Encontro Nacional de Dança Contemporânea. Com uma programação 
extensa realizada em praças, ruas, escolas, espaços cênicos e culturais, o Encontro é 
aberto ao público gratuitamente. 
 
Com a coordenação geral de Diana Fontes, o Encontro conta com atrações nacionais 
e expoentes da dança. O primeiro dia do Encontro em Natal, dia 8 de agosto, será 
aberto a partir das 9h, no Teatro Alberto Maranhão, com a Exposição Fotográfica O 
Boticário na Dança: Beleza em Movimento. 
 
A programação completa de oficinas e espetáculos é gratuito ou mediante a doação 
de alimentos não perecíveis, destinados ao projeto Mesa Brasil SESC. Os ingressos 
podem ser retirados na bilheteria do teatro 02 horas antes do dia de cada 
apresentação. 
 
Siga o Ulysses Freire no Instagram e o Agitos e Baladas  no twitter! 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL G1          DATA: 08.08.14            
G1 - Encontro Nacional de Dança acontece em cinco cidades do RN - notícias em 
Rio Grande do Norte 
 

 
 
Cinco cidades do RN são palco do Encontro Nacional de Dança que começou no dia 
1º de agosto em Caicó e segue até o dia 21 passando ainda por Natal, Mossoró, São 
Gonçalo do Amarante e Tibau do Sul, na praia de Pipa. O evento com uma 
programação completa de oficinas, intervenções urbanas, debates, exposições 
fotográficas e espetáculos gratuitos que acontecem em praças, ruas das cidades, 
escolas, teatros e espaços culturais. A programação completa está disponível no site 
do evento. 
 
 O encontro conta com atrações nacionais e expoentes da dança, como a Quasar Cia. 
De Dança (GO), Rosa Antuña (MG), Camaleão Grupo de Dança (MG), Ivaldo 
Mendonça (PE), Mimulus Cia. De Dança (MG), Viladança (BA), Lamira (TO), Meia 
Ponta Cia. De Dança (MG), Patrícia Leal (BA), Grua (SP), Octávio Nassur (PR), Mário 
Nascimento (MG), além de companhias locais. 
 
 Em Natal, a programação começa nesta sexta (8) e segue até o dia em espaços 



 

alternativos e ainda na Casa da Ribeira e Teatro Alberto Maranhão. Em Mossoró e 
Pipa, as apresentações seguem até sábado (9). Já em São Gonçalo do Amarante o 
evento começa dia 11 e segue até dia 14. Caicó recebeu o Encontro de 1º a 3 de 
agosto. 
 
 O evento tem patrocínio da COSERN/Grupo Neoenergia e Unimed Natal, através do 
incentivo da Lei Câmara Cascudo e do Programa Djalma Maranhão, e apoio do 
Rifóles Praia Hotel e Resort, Pontalmar Praia Hotel, além das instituições Funarte, 
Sesc, Prefeitura de Mossoró, Caicó, São Gonçalo do Amarante e Tibau do Sul. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

 
VEÍCULO: SITE NA HORAH/ HILNETH CORREIA          DATA: 08.08.14            
 
Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 

 
 
* PORTINARI NA CIDADE ... A exposição “Portinari: Trabalho e Jogo” estará em Natal 
até o próximo dia 14 de agosto, mostrando um pouco do talentoso trabalho do 
renomado pintor brasileiro Cândido Portinari. Composta por 25 imagens com 
técnicas variadas do pintor, a exposição apresenta trabalhos de reprodução 
fotográfica de pinturas, gravuras e desenhos de Portinari. Na Escola de Saberes 
Conexão Felipe Camarão, na Rua Maristela Alves, 579-A, em Felipe Camarão. O 
evento é realizado pelo projeto Conexão Felipe Camarão em parceria com o SESC e o 
Projeto Portinari 
 
 
* FLIPIPA - O Festival Literário de Pipa começa nesta quinta recheado de atrações de 
renome nacional. A quinta edição do evento segue até sábado em uma tenda 
montada na praia. Dentre os convidados, o jornalista e biógrafo do Marighela, Mário 
Magalhães, o poeta e músico José Miguel Wisnik, além do músico Jorge Mautner...O 
escritor Flávio Rezende relança alguns dos seus livros no Festival Literário da Pipa, 
levando para o espaço Sebo Vermelho 
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES          DATA: 08.08.14            
 
Selecionados no Sisutec têm até hoje para fazer matrícula - Blog do Robson Pires 
  
ás 05:48 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 
Hoje (8) é o último dia de matrícula para os selecionados na segunda chamada do 
Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). O 
candidato deverá verificar, na instituição de ensino em que foi aprovado, o local, 
horário e os procedimentos para a matrícula. Quem perder o prazo, perde a vaga. 
 
A lista dos selecionados está disponível no site do Sisutec. Nesta edição, foram 
oferecidas 289.341 vagas em cursos técnicos e gratuitos em instituições públicas e 
particulares e do Sistema S (que inclui instituições como Sesi, Senac, Senai e Sesc). 
 
Para se inscrever, o candidato precisava ter concluído o ensino médio e feito o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar 0 na redação. 
Pelas regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o 
ensino médio em escolas públicas ou privadas, como bolsistas integrais. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL  NO AR          DATA: 08.08.14            

Senac-RN capacita restaurantes para Festival Gastronômico de Serra de São Bento 
 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/RN) capacitou os 
restaurantes que participam do 7º Festival Cultural e Gastronômico de Serra de São 
Bento, com treinamentos gratuitos nas áreas de  Manipulação Segura de Alimentos e 
Apresentação e Montagem de Pratos. O evento começou ontem (06) e segue até 
domingo (10), em Serra de São Bento, distante 110 km de Natal. 
 
Ao longo da última semana, técnicos do Senac estiveram no município para 
realização de workshops que beneficiaram seis empresas. O objetivo da capacitação 
foi fornecer aos empreendimentos os princípios essenciais para a correta 
manipulação e comercialização de alimentos. Além disso, consultoria realizada com 
foco na gastronomia, proporcionou aos restaurantes que participam do evento 
técnicas diferenciadas na montagem dos pratos que serão disponibilizados à 
população. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes de 
Queiroz, explica que um instrutor do Senac desenvolveu, com os restaurantes, a 
montagem dos pratos que irão participar do Festival. Queiroz permanecerá ao longo 
de todo o evento na cidade, acompanhando e prestigiando as atividades. “Foi 
pensando na profissionalização e consequente melhoria dos serviços que o Sistema 
Fecomércio RN, através do Senac, formatou esta parceria. Afinal, para o cliente, 
antes mesmo de experimentar um prato, as cores, texturas e formas apresentadas 
fazem toda a diferença. Quando harmoniosa, a apresentação desperta interesse e 
confere um aspecto diferenciado ao serviço. Do mesmo modo, a segurança 
alimentar é um item primordial para o sucesso de qualquer empreendimento do 
setor. Tudo isto faz parte do trabalho de qualificação que realizamos aqui”, disse ele. 
 
Saiba mais - Além da gastronomia, música, poesia e arte integram o Festival, que 
também tem apoio no Sesc na programação cultural. Entre as atrações musicais, 
estão Jorge de Altinho, Perfume de Gardênia e Luan Forró Estilizado. O evento 
contará ainda com uma palestra do potiguar Jussier Ramalho sobre 
empreendedorismo. A programação cultural conta ainda com mostra de artesanato 
local e degustações. O detalhamento das atividades pode ser acessado no site do 
evento: www.festivalserradesaobento.com.br. 
 
Atualizado em 7 de agosto às 18:54 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE REVISTA DESGUSTE          DATA: 07.08.14            
 
Notícia - Senac capacita profissionais dos restaurantes da Serra de São Bento - 
Deguste 
 
Fotos: 

Divulgação

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac/RN)  capacitou  os  restaurantes  que  participam do  7º  Festival  Cultural  e 
Gastronômico  de  Serra  de  São  Bento,  com  treinamentos  gratuitos  nas  áreas  de 
Manipulação Segura de Alimentos e Apresentação e Montagem de Pratos. 
 
   



 

 
 O evento começou ontem (06) e segue até domingo (10), em Serra de São Bento, 
distante 110km de Natal. 
 
   



 

 
 Ao longo da última semana, técnicos do Senac estiveram no município para 
realização de workshops que beneficiaram seis empresas. O objetivo da capacitação 
foi fornecer 
aos  empreendimentos  os  princípios  essenciais  para  a  correta  manipulação  e 
comercialização  de  alimentos. 
 
  Além  disso,  consultoria  realizada  com  foco  na 
gastronomia,  proporcionou  aos  restaurantes  que  participam  do  evento  técnicas 
diferenciadas na montagem dos pratos que serão disponibilizados à população. 
 
   
 
  



 

 
 
 O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes de 
Queiroz, explica que um instrutor do Senac desenvolveu, com os restaurantes, a 
montagem dos pratos que irão participar do Festival. 
 
Queiroz permanecerá ao longo de todo o evento na 
cidade,  acompanhando  e  prestigiando  as  atividades.  “Foi pensando na 
profissionalização e consequente melhoria dos serviços que o Sistema Fecomércio 
RN, através do Senac,  formatou esta  parceria.  Afinal,  para  o  cliente, antes mesmo 
de experimentar  um prato, as  cores, 
texturas  e  formas  apresentadas  fazem  toda  a diferença.  Quando  harmoniosa,  a 
apresentação desperta interesse e confere um aspecto diferenciado ao serviço. Do 
mesmo modo, a segurança alimentar é um item primordial para o sucesso de 
qualquer empreendimento do setor. Tudo isto faz parte do trabalho de qualificação 
que realizamos aqui”, disse ele.   
 
 Fonte: Assessoria de imprensa 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG E-TURISMO          DATA: 07.08.14            
Senac capacita restaurantes que integram Festival Cultural e Gastronômico de 
Serra de São Bento «  e-Turismo 
7 de agosto de 2014 por antonioroberto 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RN) capacitou os 
restaurantes que participam do 7º Festival Cultural e Gastronômico de Serra de São 
Bento, com treinamentos gratuitos nas áreas de Manipulação Segura de Alimentos e 
Apresentação e Montagem de Pratos. O evento começou ontem (06) e segue até 
domingo (10) em Serra de São Bento, a 110 quilômetros de Natal. 
 
Evento movimenta a região serrana, que compreende ainda os municípios de Monte 
das Gameleiras e Passa e Fica 
 
Ao longo da última semana, técnicos do Senac estiveram no município para 
realização de workshops que beneficiaram seis empresas. O objetivo da capacitação 
foi fornecer aos empreendimentos os princípios essenciais para a correta 
manipulação e comercialização de alimentos. Além da consultoria realizada com 
foco na gastronomia, a ação proporcionou aos restaurantes que participam do 
evento técnicas diferenciadas na montagem dos pratos que serão disponibilizados à 
população. 

 
Evento movimenta a região serrana, que compreende ainda os municípios de Monte das Gameleiras e Passa 

e Fica 

 
A música, a poesia e a arte também integram o Festival, que tem apoio no Sesc na 
programação cultural. Entre as atrações musicais, estão Jorge de Altinho, Perfume 
de Gardênia e Luan Forró Estilizado. O evento contará ainda com palestra do 
potiguar Jussier Ramalho, que abordará o tema empreendedorismo. A programação 
cultural tem mostra de artesanato local e degustações. O detalhamento das 
atividades está no site do evento: www.festivalserradesaobento.com.br. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
Classificação: Positiva 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/files/2014/08/fest-s%C3%A3o-bento-1.jpg


 

VEÍCULO: BLOG DO BG          DATA: 07.08.14            
 
 
EDITAL - Nº 07/2014 
 
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, madrasta, 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 06 de Agosto de 2014, até às 23h59min do dia 14 de Agosto 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. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL METROPOLITANO          DATA: 07.08.14            
 
07 de Agosto de 2014 às 11h52 
 Curso de inglês para bugueiros será ministrado no Colégio Floca na próxima terça  
 
 O curso de inglês para bugueiros, agendado para início da última segunda-feira, foi 
adiado para a próxima terça-feira (12), agora em novo local. Em razão de condições 
inadequadas do espaço cedido pela Secretaria Municipal de Turismo, o curso será 
ministrado na Sala 19 do Colégio Floca (atrás do Via Direta). O horário e os dias 
permanecem os mesmos: segunda, terça e quarta-feira, sempre das 18h30 às 20h30. 
  
O curso é viabilizado pelo Pronatec na Empresa – programa federal do Ministério do 
Turismo e coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo, no Rio Grande do 
Norte. O Pronatec já capacitou ou tem capacitado quase 600 profissionais da cadeira 
do turismo no RN. Esta turma direcionada aos bugueiros possuirá 20 alunos, que 
receberão 200 horas/aula (até meados de 2015) e certificados de conclusão para o 
caso dos aprovados. 
  
As aulas do Pronatec Turismo no Rio Grande do Norte são ministradas por 
profissionais do Senac. Em 2013, a equipe da Setur RN visitou as seis cidades 
potiguares contempladas com o Programa: Natal, Canguaretama, Baía Formosa, 
Maxaranguape, Parnamirim e Tibau do Sul. O intuito foi mobilizar empresários da 
atividade turística a empregar seus funcionários nos 54 cursos oferecidos pelo 
Programa. 
  
No RN já foram abertas 36 turmas, sendo 28 em Natal, quatro em Baía Formosa, três 
em Tibau do Sul e uma em Parnamirim. Cada turma tem, em média, entre 15 e 20 
alunos. Grande parte dos cursos procurados são para o ensino de idiomas, 
notadamente, o inglês. A carga horária mínima é de 160 horas. E o aluno recebe 
ajuda de R$ 2 a hora aula. 
  
A oferta de cursos permanece aberta a qualquer empresa ou entidade do setor 
público vinculada ao turismo, dentro das seis cidades contempladas. Podem 
participar empregados dos setores de hotelaria, alimentação fora do lar, 
agenciamento de viagens turísticas de emissivo e receptivo, organização de eventos, 
aluguel de veículos e transporte de turistas ou comandos de polícia. 
  
Os cursos são: governanta em meios de hospedagem; técnico de guia de turismo; 
agente de informações turísticas; espanhol e inglês aplicados a serviços turísticos; 
auxiliar de cozinha, recepcionista de eventos; monitor de recreação; organização de 
eventos; camareira em meios de hospedagem; garçon; padeiro/confeiteiro; e 
pizzaiolo. 
  
Geralmente os cursos – ministrados pelo Senac ou Senai, parceiros do Programa – 



 

são ministrados no próprio local de trabalho, cedidos pelo empregador, na 
frequência e horário que melhor lhe convier. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO          DATA: 07.08.14            
 
 Curso de inglês para bugueiros será ministrado no Colégio Floca nesta terça 
 
 
 O curso é viabilizado pelo Pronatec na Empresa – programa federal do Ministério do 
Turismo e coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo, no Rio Grande do 
Norte 
 
O curso de inglês para bugueiros, agendado para início da última segunda-feira, foi 
adiado para a próxima terça-feira (12), agora em novo local. Em razão de condições 
inadequadas do espaço cedido pela Secretaria Municipal de Turismo, o curso será 
ministrado na Sala 19 do Colégio Floca (atrás do Via Direta). O horário e os dias 
permanecem os mesmos: segunda, terça e quarta-feira, sempre das 18h30 às 20h30. 
 
O curso é viabilizado pelo Pronatec na Empresa - programa federal do Ministério do 
Turismo e coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo, no Rio Grande do 
Norte. O Pronatec já capacitou ou tem capacitado quase 600 profissionais da cadeira 
do turismo no RN. Esta turma direcionada aos bugueiros possuirá 20 alunos, que 
receberão 200 horas/aula (até meados de 2015) e certificados de conclusão para o 
caso dos aprovados. 
 
As aulas do Pronatec Turismo no Rio Grande do Norte são ministradas por 
profissionais do Senac. Em 2013, a equipe da Setur RN visitou as seis cidades 
potiguares contempladas com o Programa: Natal, Canguaretama, Baía Formosa, 
Maxaranguape, Parnamirim e Tibau do Sul. O intuito foi mobilizar empresários da 
atividade turística a empregar seus funcionários nos 54 cursos oferecidos pelo 
Programa. 
 
No RN já foram abertas 36 turmas, sendo 28 em Natal, quatro em Baía Formosa, três 
em Tibau do Sul e uma em Parnamirim. Cada turma tem, em média, entre 15 e 20 
alunos. Grande parte dos cursos procurados são para o ensino de idiomas, 
notadamente, o inglês. A carga horária mínima é de 160 horas. E o aluno recebe 
ajuda de R$ 2 a hora aula. 
 
A oferta de cursos permanece aberta a qualquer empresa ou entidade do setor 
público vinculada ao turismo, dentro das seis cidades contempladas. Podem 
participar empregados dos setores de hotelaria, alimentação fora do lar, 
agenciamento de viagens turísticas de emissivo e receptivo, organização de eventos, 
aluguel de veículos e transporte de turistas ou comandos de polícia. 
 
Os cursos são: governanta em meios de hospedagem; técnico de guia de turismo; 
agente de informações turísticas; espanhol e inglês aplicados a serviços turísticos; 
auxiliar de cozinha, recepcionista de eventos; monitor de recreação; organização de 



 

eventos; camareira em meios de hospedagem; garçon; padeiro/confeiteiro; e 
pizzaiolo. 
 
Geralmente os cursos - ministrados pelo Senac ou Senai, parceiros do Programa - são 
ministrados no próprio local de trabalho, cedidos pelo empregador, na frequência e 
horário que melhor lhe convier. 
 
  
 
Fonte: Assessoria de Comunicação SETUR/EMPROTUR 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO WALLACY ATLAS        DATA: 07.08.14            
 
Alto do Rodrigues: Parceria entre Prefeitura e SENAC garante qualificação 
profissional para os altorodriguenses 

 
 
Arquivado em (Prefeitura de Alto do Rodrigues) por Wallacy Atlas on 07-08-2014  
 
Em Alto do Rodrigues estão em andamento oito cursos profissionalizantes do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em parceria 
com a Prefeitura, Escola Agrícola Jundiaí e Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 
 
Através do esforço do prefeito Abelardo Rodrigues, os cursos do Pronatec chegaram 
ao município para fortalecer e aumentar as oportunidades aos jovens e adultos 
abrindo vaga o mercado de trabalho, por meio de cursos de formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional. 
 
Curso de maquiagem 



 

 
O Pronatec atualmente desenvolve no município, os cursos de eletricista predial, 
caldeireiro, manicure e pedicure, bovinicultor e fruticultor (Barrocas), assistente 
administrativo, vendedor, recepção em serviços de saúde e maquiagem. 
 
 0 Comentário 
 Ler Mais 
 
 
Classificação: Positiva 
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