
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: BLOG ROSALIE ARRUDA         DATA: 12.08.14               
 
Rosalie Arruda: Delegacia do Turista deve funcionar 24h 
 
 
Uma reunião no início da tarde desta terça-feira (12) na sede da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN deu o pontapé inicial para os 
entendimentos operacionais que viabilizem o funcionamento da Delegacia 
Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) em período integral. 
 
Hoje, a unidade – que fica localizada dentro do Praia Shopping, em Ponta Negra – 
funciona apenas das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Para funcionar em período 
integral, a especializada precisa, entre outras coisas, viabilizar o acesso à sua 
estrutura mesmo após às 22h, quando o shopping fecha suas portas. 
 
O secretário Eliéser Girão se comprometeu a fazer, junto com a cúpula da Polícia 
Civil, uma espécie de visita técnica ao Praia Shopping, com o intuito de verificar 
detalhes operacionais que tornem possível este novo horário de funcionamento. 
&quot;Este será mais um passo no sentido de aumentar a sensação de segurança e 
amparo aos nossos turistas, com reflexos muito positivos na imagem do estado e, 
por consequência, no nosso fluxo de visitantes&quot;, pontuou o general. 
 
Participaram ainda da reunião o coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da 
Fecomércio, George Gosson, e o presidente da seccional potiguar da ABIH, Habib 
Chalita Jr. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: COMUNICADOR EFECTIVO DATA: 12.08.14               
Primeiro debate entre candidatos ao governo do RN ocorre nesta quinta 
 

 
 
  
 Foto: projetos2014rbs.com.br 
 
Nesta quinta-feira, 14, ocorre o primeiro debate entre os candidatos ao 
 Governo do Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014. O evento  
está marcado para as 22h30 e terá transmissão ao vivo da Band Natal e  
será promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
 Rio Grande do Norte (Fecomércio). 
 
 Participam deste primeiro encontro os candidatos Araken Farias (PSL),  
Henrique Eduardo Alves (PMDB), Robinson Faria (PSD), Robério Paulino  
(PSOL) e Simone Dutra (PSTU). 
 
 O debate acontece no Espaço Guinza e será mediado pelo jornalista  
Diógenes Dantas. A plateia será formada exclusivamente por convidados  
especiais, entre eles membros da diretoria do Sistema Fecomércio,  
presidentes de sindicatos filiados à Federação e autoridades. 
 
 O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos  
respondem perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos 
 fazem perguntas entre si, mediante sorteio (tanto de quem pergunta,  
quanto de quem responde); já no terceiro bloco, as perguntas serão  
feitas pela Fecomércio RN. No quarto bloco, os candidatos respondem a  
perguntas de telespectadores de Natal e do interior do estado. 
 
 No quinto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas uns aos outros, 
 mas desta vez a escolha é livre. Somente o candidato que abre a rodada  
de perguntas será sorteado. E por fim, no sexto bloco, será a vez das  
considerações finais dos candidatos, onde cada um terá o tempo de dois  
minutos. 



 

 
Do Jornal de Fato 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG E-TURISMO DATA: 12.08.14               
 
Fecomércio-RN lidera ações para que Delegacia do Turista funcione em tempo 
integral  
 
 

 Fecomércio-RN, mais uma vez, toma a 
iniciativa 
 
Fecomércio-RN lidera ações para que Delegacia do Turista funcione em tempo 
integral  
 
 12 de agosto de 2014 por antonioroberto 
 
 
 
Em reunião no início da tarde desta terça-feira (12) na sede da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN começaram os entendimentos 
operacionais que poderão viabilizar o funcionamento da Delegacia Especializada de 
Atendimento ao Turista (Deatur) em período integral.  
 
Hoje, a unidade – localizada no Praia Shopping, em Ponta Negra – funciona apenas 
das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Para funcionar em período integral, a 
especializada precisa, entre outras coisas, viabilizar o acesso à sua estrutura mesmo 
após às 22h, quando o shopping fecha suas portas. 
 
O empresário Edson Matias, que esteve na reunião acompanhado da 
superintendente do Praia Shopping, Maria Paula Rabelo, fez questão de abrir o canal 
de diálogo pedido pela Fecomércio. 
 
O delegado-geral de Polícia Civil, Adson Kepler, por sua vez, disse que serão 
necessários ajustes na disponibilidade de pessoal para viabilizar este funcionamento 
integral da especializada.  
 
Já o secretário Eliéser Girão se comprometeu a fazer, junto com a cúpula da Polícia 
Civil, uma espécie de visita técnica ao Praia Shopping, com o intuito de verificar 



 

detalhes operacionais que tornem possível este novo horário. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIA |  DATA: 12.08.14               
 
Fecomércio RN e Band Natal promovem debate eleitoral com candidatos ao 
governo potiguar nesta quinta, 14. 
 

 
 
 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, em 
parceria com a Band Natal, promove na próxima quinta-feira, 14.08, a partir das 
22h30, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Estado do Estado do 
Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014. O debate acontece no Espaço 
Guinza, será transmitido pela Band Natal e mediado pelo jornalista Diógenes Dantas. 
A plateia será formada exclusivamente por convidados especiais, entre eles 
membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de Sindicatos Filiados à 
Federação, e autoridades. 
 
O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos respondem 
perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos fazem perguntas 
entre si, mediante sorteio (tanto de quem pergunta, quanto de quem responde); já 
no terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela Fecomércio RN. No quarto bloco, os 
candidatos respondem a perguntas de telespectadores de Natal e do interior do 
estado. No quinto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas uns aos outros, mas 
desta vez a escolha é livre. Somente o candidato que abre a rodada de perguntas 
será sorteado. E por fim, no sexto bloco, será a vez das considerações finais dos 
candidatos, onde cada um terá o tempo de dois minutos. 
 
“Fechamos esta parceria com a Band Natal porque entendemos a importância, para 
todo o Rio Grande do Norte, de se discutir democraticamente os principais 
problemas do nosso estado. Como parceira permanente dos Poderes Públicos – sem 
os quais é impossível criar, ampliar ou manter um ambiente salutar ao setor 
produtivo e, consequentemente, à geração de emprego e renda – a Fecomércio RN 
tem total interesse em acompanhar de perto as ideias e propostas dos candidatos ao 
governo, até como forma de contribuir para sua lapidação apresentando 



 

argumentos e necessidades”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz. 
 
O debate será mediado pelo jornalista Diógenes Dantas e terá retransmissão do 
portal Nominuto.com, da rádio FM 96 e da TV União. Participam os seguintes 
candidatos: Araken Farias (PSL); Henrique Eduardo Alves (PMDB) – Coligação ‘União 
pela Mudança’, formada pelo PMDB, PSB, PR, PROS, PSDB, DEM, Solidariedade, PDT, 
PRB, PPS, PHS, PTB, PV, PSC, PSDC, PMN, PRP e PTN; Robinson Faria (PSD) – 
Coligação ‘Liderados pelo Povo’, formada pelo PT, PC do B, PT do B, PSD, PP, PEN, 
PRTB, PTC e PPL; Robério Paulino (PSOL) e Simone Dutra (PSTU). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE VISTA ONLINE  DATA: 12.08.14               
Fecomércio RN e Band Natal promovem debate eleitoral com candidatos ao 
governo | Ponto de Vista com Nelson Freire 
 

 
 
Clippada em: 12/08/2014 
 
Posted on 12. Aug, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, em 
parceria com a Band Natal, promove na próxima quinta-feira, 14.08, a partir das 
22h30, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Estado do Estado do 
Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014. O debate acontece no Espaço 
Guinza, será transmitido pela Band Natal e mediado pelo jornalista Diógenes Dantas. 
A plateia será formada exclusivamente por convidados especiais, entre eles 
membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de Sindicatos Filiados à 
Federação, e autoridades. 
 
O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos respondem 
perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos fazem perguntas 
entre si, mediante sorteio (tanto de quem pergunta, quanto de quem responde); já 
no terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela Fecomércio RN. No quarto bloco, os 
candidatos respondem a perguntas de telespectadores de Natal e do interior do 
estado. No quinto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas uns aos outros, mas 
desta vez a escolha é livre. Somente o candidato que abre a rodada de perguntas 
será sorteado. E por fim, no sexto bloco, será a vez das considerações finais dos 



 

candidatos, onde cada um terá o tempo de dois minutos. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 12.08.14               
 
Fecomércio RN e Band Natal promovem debate eleitoral com candidatos ao 
Governo  
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio), em parceria com a Band Natal, promove na próxima quinta-feira (14), 
a partir das 22h30, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Estado do 
Estado do Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014. O debate acontece no 
Espaço Guinza, será transmitido pela Band Natal e mediado pelo jornalista Diógenes 
Dantas. A plateia será formada exclusivamente por convidados especiais, entre eles 
membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de Sindicatos Filiados à 
Federação, e autoridades. 
 
O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos respondem 
perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos fazem perguntas 
entre si, mediante sorteio (tanto de quem pergunta, quanto de quem responde); já 
no terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela Fecomércio RN. No quarto bloco, os 
candidatos respondem a perguntas de telespectadores de Natal e do interior do 
estado. No quinto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas uns aos outros, mas 
desta vez a escolha é livre. Somente o candidato que abre a rodada de perguntas 
será sorteado. E por fim, no sexto bloco, será a vez das considerações finais dos 
candidatos, onde cada um terá o tempo de dois minutos. 
 
“Fechamos esta parceria com a Band Natal porque entendemos a importância, para 
todo o Rio Grande do Norte, de se discutir democraticamente os principais 
problemas do nosso estado. Como parceira permanente dos Poderes Públicos, sem 
os quais é impossível criar, ampliar ou manter um ambiente salutar ao setor 
produtivo e, consequentemente, à geração de emprego e renda, a Fecomércio RN 
tem total interesse em acompanhar de perto as ideias e propostas dos candidatos ao 
governo, até como forma de contribuir para sua lapidação apresentando 
argumentos e necessidades”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz. 
 
Participam os seguintes candidatos: Araken Farias (PSL); Henrique Eduardo Alves 
(PMDB) – Coligação ‘União pela Mudança’, formada pelo PMDB, PSB, PR, PROS, 
PSDB, DEM, Solidariedade, PDT, PRB, PPS, PHS, PTB, PV, PSC, PSDC, PMN, PRP e PTN; 
Robinson Faria (PSD) – Coligação ‘Liderados pelo Povo’, formada pelo PT, PC do B, PT 
do B, PSD, PP, PEN, PRTB, PTC e PPL; Robério Paulino (PSOL) e Simone Dutra (PSTU). 
 
Atualizado em 12 de agosto às 14:49 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: RODRIGO LOUREIO  DATA: 12.08.14               
 
 
PRIMEIRO DEBATE 
 

 
 
 
Ter, 12 de Agosto de 2014 16:03  
 
Acontecerá na próxima quinta-feira, às 22h30, o primeiro debate entre os 
candidatos ao Governo do Rio Grande do Norte. O debate está sendo promovido em 
uma parceria entre a Fecomércio/RN e a Band Natal. O local do encontro é o Espaço 
Guinza e o mediador do debate será o jornalista Diógenes Dantas.  
 
 Adicionar comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
 

http://www.rodrigoloureiro.com.br/novo/coluna/5465-primeiro-debate


 

VEÍCULO: SITE NA HORAH/HILNETH CORREIA  DATA: 12.08.14               
 
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. 
 

 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, em 
parceria com a Band Natal, promove na próxima quinta-feira (14), a partir das 
22h30, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Estado do Estado do 
Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014. O debate acontece no Espaço 
Guinza, será transmitido pela Band Natal e mediado pelo jornalista Diógenes Dantas. 
A plateia será formada exclusivamente por convidados especiais, entre eles 
membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de Sindicatos Filiados à 
Federação, e autoridades. 
 
O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos respondem 
perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos fazem perguntas 
entre si, mediante sorteio; já no terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela 
Fecomércio RN. No quarto bloco, os candidatos respondem a perguntas de 
telespectadores de Natal e do interior do estado. No quinto bloco, os candidatos 
voltam a fazer perguntas uns aos outros, mas desta vez a escolha é livre. Somente o 



 

candidato que abre a rodada de perguntas será sorteado. E por fim, no sexto bloco, 
será a vez das considerações finais dos candidatos, onde cada um terá o tempo de 
dois minutos. 
 
O debate será mediado pelo jornalista Diógenes Dantas e terá retransmissão do 
portal Nominuto.com, da rádio FM 96 e da TV União. Participam os seguintes 
candidatos: Araken Farias (PSL); Henrique Eduardo Alves (PMDB) – Coligação 'União 
pela Mudança', formada pelo PMDB, PSB, PR, PROS, PSDB, DEM, Solidariedade, PDT, 
PRB, PPS, PHS, PTB, PV, PSC, PSDC, PMN, PRP e PTN; Robinson Faria (PSD) - Coligação 
'Liderados pelo Povo', formada pelo PT, PC do B, PT do B, PSD, PP, PEN, PRTB, PTC e 
PPL; Robério Paulino (PSOL) e Simone Dutra (PSTU). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SIDNEY SILVA DATA: 12.08.14               
Blog do Sidney Silva » Jorge Araújo 
 
 

 
 
Jorge Araújo, deixou a direção do Sesc/Seridó 
 
O caicoense, Jorge Araújo, não é mais o diretor do Sesc/Seridó, em Caicó. Em nota 
divulgada em rede social, ele explicou que está se desligando da instituição, onde 
passou 18 anos, por motivos pessoas/profissionais. 
 
O Blog Sidney Silva, teve contato por telefone com Jorge Araújo, mas, ele não 
adiantou detalhes das ações pessoais que estão por vir. 
 
Segue a nota: 
 
Boa tarde a todos. Venho através deste informar aos amigos e colaboradores que 
hoje estou me desligando do SESC RN, por uma decisão minha e recebida pela 
Diretoria regional do SESC RN e Sistema FeComercio/RN, quero deixar desde já o 
registro que vamos tentar novos rumos profissionais e para tanto se faz necessario 
este desligamento. 



 

 
São 18 anos de muitas realizações, crescimento pessoal e profissional e quero 
agradecer em especial a Jeane Amaral minha diretora do SESC RN pessoa que 
admiro e respeito e que nos deu sempre total apoio e nunca mediu esforços para 
ampliar os investimentos no nosso seridó e rn. 
 
Também é preciso parabenizar e agradecer de coração ao Presidente do Sistema 
FeComercio-RN Sr. Marcelo Queiroz por quem tenho um apreço e uma grande 
amizade e que sempre esteve conosco nesta luta todos estes anos, é um dos 
maiores administradores que conheci na minha vida profissional e também nunca 
faltou com o olhar de seridoense de coração que é, de investir no nosso rincão Ao 
amigo Marcelo o nosso muito obrigado também por tudo inclusive por nos apoiar 
neste momento de uma decisão pessoal de minha parte. 
 
Quero também de forma incondicional agradecer a toda equipe do SESC RN a 
Diretora de Programas Socials Ilsa Galvão que com sua equipe técnica sempre teve 
sensibilidade de apoiar os investimentos na nossa região e a Diretora Administrativa 
FInanceira Elza Izac com toda sua equipe pela confiança e apoio em todos estes 
anos. Um agradecimento especial a todos que fazem a casa do empresário de caicó 
por estar sempre na luta por novos investimentos do Sistema Fecomercio-RN na 
nossa amada cidade e com alegria que também agradeço a toda minha equipe 1000 
do Sesc Seridó que nunca faltou entusiamos e dedicação nestes 18 anos de luta o 
nosso muito obrigado e sempre estaremos juntos. A voces fica tudo que aprendi e 
conseguir partilhar e a certeza que nada vai mudar e que o futuro só teremos 
crescimento no Sesc Seridó porque foi isto que aprendi com voces de não temer 
nenhum desafio e pelo que aprendi é que estou trilhando novos rumos na minha 
vida profissional, Agradecimentos também aos amigos do Senalba-RN pela luta 
constante na melhoria dos nosssos colaboradores e por fim AGRADECER DE MODO 
ESPECIAL AOS CAICOENSES que abraçaram a causa SESC como ninguem neste País 
foi graças a voces que chegamos onde estamos e com certeza enquanto o SESC e o 
Sistema Fecomercio estiver nas mãos de pessoas de bem como Jeane Amaral e 
Marcelo Queiroz o interior terá seus investimentos para melhoria da qualidade de 
vida garantidos. 
 
No mais um grande abraço e mais uma vez e dia de festejar com voces o sucesso de 
sempre e a alegria de poder tomar novos rumos profissionais com o sentimento de 
dever efetivado. 
 
A todos um grande abraço e sempre estarei disponível. Que Deus abençoe e ilumine 
a todos na luta constante pelo desenvolvimento do nosso povo. Amém! 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM DATA: 12.08.14               
 
Primeiro debate entre candidatos ao governo do RN ocorre nesta quinta  - 

 
 
Foto: projetos2014rbs.com.br 
 
 Nesta quinta-feira, 14, ocorre o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do 
Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014. O evento está marcado para as 
22h30 e terá transmissão ao vivo da Band Natal e será promovido pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio). 
 
 Participam deste primeiro encontro os candidatos Araken Farias (PSL), Henrique 
Eduardo Alves (PMDB), Robinson Faria (PSD), Robério Paulino (PSOL) e Simone Dutra 
(PSTU). 
 
 O debate acontece no Espaço Guinza e será mediado pelo jornalista Diógenes 
Dantas. A plateia será formada exclusivamente por convidados especiais, entre eles 
membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de sindicatos filiados à 
Federação e autoridades. 
 
 O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos respondem 
perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos fazem perguntas 
entre si, mediante sorteio (tanto de quem pergunta, quanto de quem responde); já 
no terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela Fecomércio RN. No quarto bloco, os 
candidatos respondem a perguntas de telespectadores de Natal e do interior do 
estado. 
 
 No quinto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas uns aos outros, mas desta 
vez a escolha é livre. Somente o candidato que abre a rodada de perguntas será 
sorteado. E por fim, no sexto bloco, será a vez das considerações finais dos 
candidatos, onde cada um terá o tempo de dois minutos. 
 
  
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/ BLOG PANORAMA POLÍTICO DATA: 12.08.14               
 
Fecomércio RN e Band Natal promovem debate eleitoral com candidatos ao 
governo potiguar  «  Panorama Político 
 
 12 de agosto de 2014 por annaruth 
 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, em 
parceria com a Band Natal, promove na próxima quinta-feira, 14.08, a partir das 
22h30, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Estado do Estado do 
Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014. O debate acontece no Espaço 
Guinza, será transmitido pela Band Natal e mediado pelo jornalista Diógenes Dantas. 
A plateia será formada exclusivamente por convidados especiais, entre eles 
membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de Sindicatos Filiados à 
Federação, e autoridades. 
 
O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos respondem 
perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos fazem perguntas 
entre si, mediante sorteio (tanto de quem pergunta, quanto de quem responde); já 
no terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela Fecomércio RN. No quarto bloco, os 
candidatos respondem a perguntas de telespectadores de Natal e do interior do 
estado. No quinto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas uns aos outros, mas 
desta vez a escolha é livre. Somente o candidato que abre a rodada de perguntas 
será sorteado. E por fim, no sexto bloco, será a vez das considerações finais dos 
candidatos, onde cada um terá o tempo de dois minutos. 
 
“Fechamos esta parceria com a Band Natal porque entendemos a importância, para 
todo o Rio Grande do Norte, de se discutir democraticamente os principais 
problemas do nosso estado. Como parceira permanente dos Poderes Públicos – sem 
os quais é impossível criar, ampliar ou manter um ambiente salutar ao setor 
produtivo e, consequentemente, à geração de emprego e renda – a Fecomércio RN 
tem total interesse em acompanhar de perto as ideias e propostas dos candidatos ao 
governo, até como forma de contribuir para sua lapidação apresentando 
argumentos e necessidades”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES DATA: 12.08.14               
 
 
Fecomércio RN e Band Natal promovem debate eleitoral com candidatos ao 
Governo - Blog do Robson Pires 
 
 
12/ago/2014 
  
ás 15:06 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Fecomércio RN e Band Natal promovem debate eleitoral com candidatos ao 
Governo  
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio), em parceria com a Band Natal, promove na próxima quinta-feira (14), 
a partir das 22h30, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Estado do 
Estado do Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014. 
 
O debate acontece no Espaço Guinza, será transmitido pela Band Natal e mediado 
pelo jornalista Diógenes Dantas. A plateia será formada exclusivamente por 
convidados especiais, entre eles membros da diretoria do Sistema Fecomércio, 
presidentes de Sindicatos Filiados à Federação, e autoridades. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: BLOG POLÍTICA PAUFERRENSE DATA: 12.08.14               
Política Pauferrense - A Notícia Passada a Limpo! Por Clodoeudes Fernandes: Band 
Natal promoverá debate entre os candidatos ao Governo do Estado. 
 

 
 
A Band Natal promoverá na próxima quinta-feira (14), a partir das 22h30, o primeiro 
debate entre os candidatos ao Governo do Estado do Estado do Rio Grande do 
Norte, no pleito eleitoral de 2014.  
 
O debate acontecerá no Espaço Guinza, será transmitido pela Band Natal e mediado 
pelo jornalista Diógenes Dantas. A plateia será formada exclusivamente por 
convidados especiais, entre eles membros da diretoria do Sistema Fecomércio, 
presidentes de Sindicatos Filiados à Federação e autoridades. 
 
O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos respondem 
perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos fazem perguntas 
entre si, mediante sorteio (tanto de quem pergunta, quanto de quem responde); já 
no terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela Fecomércio RN.  
No quarto bloco, os candidatos respondem a perguntas de telespectadores de Natal 
e do interior do estado. No quinto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas uns 
aos outros, mas desta vez a escolha é livre. Somente o candidato que abre a rodada 
de perguntas será sorteado. E por fim, no sexto bloco, será a vez das considerações 
finais dos candidatos, onde cada um terá o tempo de dois minutos.  
 
 
Classificação: Positiva 
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 Fecomércio RN e Band Natal promovem debate eleitoral com candidatos ao 
governo potiguar nesta quinta, 14 
 
 Encontro será transmitido ao vivo do Espaço Guinza e terá na plateia diretores, 
presidentes de sindicatos filiados à federação, autoridades e convidados especiais 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, em 
parceria com a Band Natal, promove na próxima quinta-feira, 14.08, a partir das 
22h30, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Estado do Estado do 
Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014. O debate acontece no Espaço 
Guinza, será transmitido pela Band Natal e mediado pelo jornalista Diógenes Dantas. 
A plateia será formada exclusivamente por convidados especiais, entre eles 
membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de Sindicatos Filiados à 
Federação, e autoridades. 
 
O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos respondem 
perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos fazem perguntas 
entre si, mediante sorteio (tanto de quem pergunta, quanto de quem responde); já 
no terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela Fecomércio RN. No quarto bloco, os 
candidatos respondem a perguntas de telespectadores de Natal e do interior do 
estado. No quinto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas uns aos outros, mas 
desta vez a escolha é livre. Somente o candidato que abre a rodada de perguntas 
será sorteado. E por fim, no sexto bloco, será a vez das considerações finais dos 
candidatos, onde cada um terá o tempo de dois minutos. 
 
&quot;Fechamos esta parceria com a Band Natal porque entendemos a importância, 
para todo o Rio Grande do Norte, de se discutir democraticamente os principais 
problemas do nosso estado. Como parceira permanente dos Poderes Públicos – sem 
os quais é impossível criar, ampliar ou manter um ambiente salutar ao setor 
produtivo e, consequentemente, à geração de emprego e renda – a Fecomércio RN 
tem total interesse em acompanhar de perto as ideias e propostas dos candidatos ao 
governo, até como forma de contribuir para sua lapidação apresentando 
argumentos e necessidades&quot;, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, 
Marcelo Queiroz. 
 
O debate será mediado pelo jornalista Diógenes Dantas e terá retransmissão do 
portal Nominuto.com, da rádio FM 96 e da TV União. Participam os seguintes 
candidatos: Araken Farias (PSL); Henrique Eduardo Alves (PMDB) – Coligação 'União 



 

pela Mudança', formada pelo PMDB, PSB, PR, PROS, PSDB, DEM, Solidariedade, PDT, 
PRB, PPS, PHS, PTB, PV, PSC, PSDC, PMN, PRP e PTN; Robinson Faria (PSD) - Coligação 
'Liderados pelo Povo', formada pelo PT, PC do B, PT do B, PSD, PP, PEN, PRTB, PTC e 
PPL; Robério Paulino (PSOL) e Simone Dutra (PSTU) 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
0 Comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
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Vale a pena ler! 
 

 
 
Nesta quinta-feira, 14, ocorre o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do 
Rio Grande do Norte, no pleito eleitoral de 2014. O evento está marcado para as 
22h30 e terá transmissão ao vivo da Band Natal e será promovido pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio). 
 
Participam deste primeiro encontro os candidatos Araken Farias (PSL), Henrique 
Eduardo Alves (PMDB), Robinson Faria (PSD), Robério Paulino (PSOL) e Simone Dutra 
(PSTU). 
 
O debate acontece no Espaço Guinza e será mediado pelo jornalista Diógenes 
Dantas. A plateia será formada exclusivamente por convidados especiais, entre eles 
membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de sindicatos filiados à 
Federação e autoridades. 
 
O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos respondem 
perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos fazem perguntas 
entre si, mediante sorteio (tanto de quem pergunta, quanto de quem responde); já 
no terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela Fecomércio RN. No quarto bloco, os 
candidatos respondem a perguntas de telespectadores de Natal e do interior do 
estado. 
 
No quinto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas uns aos outros, mas desta 
vez a escolha é livre. Somente o candidato que abre a rodada de perguntas será 
sorteado. E por fim, no sexto bloco, será a vez das considerações finais dos 
candidatos, onde cada um terá o tempo de dois minutos. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Fecomércio e Band Natal promovem debate eleitoral com candidatos ao Governo 
do Estado - Notícias - Eleições 2014 - Nominuto.com 
 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio), em parceria com a Band Natal, 
promove nesta quinta-feira (14) a partir das 22h30, o primeiro debate 
entre os candidatos ao Governo do Estado do Estado do Rio Grande do Norte, no 
pleito eleitoral de 2014.  
 
O debate acontece no Espaço Guinza, será 
transmitido pela Band Natal e mediado pelo jornalista Diógenes Dantas, terá 
retransmissão do portal Nominuto, da rádio FM 96 e da TV 
União. A 
plateia será formada exclusivamente por convidados especiais, entre eles 
membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de sindicatos filiados 
à federação, e autoridades.  
 
O debate será dividido em seis blocos. No 
primeiro, os candidatos respondem perguntas de jornalistas convidados. O 
segundo, os candidatos fazem perguntas entre si, mediante sorteio (tanto de 
quem pergunta, quanto de quem responde), já no terceiro bloco, as perguntas 
serão feitas pela Fecomércio.  
 
No quarto bloco, os candidatos respondem a 
perguntas de telespectadores de Natal e do interior do estado. No quinto bloco, 
os candidatos voltam a fazer perguntas uns aos outros, mas desta vez a escolha 
é livre. Somente o candidato que abre a rodada de perguntas será sorteado. E 
por fim, no sexto bloco, será a vez das considerações finais dos candidatos, 
onde cada um terá o tempo de dois minutos. 
 
Participam os candidatos, Araken Farias (PSL), 
Henrique Eduardo Alves (PMDB) – Coligação 'União pela Mudança', formada pelo 
PMDB, PSB, PR, PROS, PSDB, DEM, Solidariedade, PDT, PRB, PPS, PHS, PTB, PV, 
PSC, PSDC, PMN, PRP e PTN; Robinson Faria (PSD) - Coligação 'Liderados pelo 
Povo', formada pelo PT, PC do B, PT do B, PSD, PP, PEN, PRTB, PTC e PPL, 
Robério Paulino (PSOL) e Simone Dutra (PSTU). 
 
 
Classificação: Positiva 
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Empresários prestigiam lançamento da revista Conexão Potiguar 10 Anos 
 
 

 
 
Conexão Potiguar 
 
 Empresários prestigiam lançamento da revista Conexão Potiguar 10 Anos  
  
Evento reuniu empresários e colaboradores no Real Botequim, na noite desta 
segunda (11) 
 
12 de Agosto de 2014 
 
Foto: No clique de Canindé Soares, o diretor-geral da BAND Natal, Augusto Correia 
Lima, acompanhado do diretor comercial da emissora, João Batista Soares, e da 
diretora da MixMídia, Janaína Mulatinho 
 
 Foi lançada a revista Conexão Potiguar, publicação comemorativa em alusão aos dez 
anos do programa apresentado pelo jornalista José Pinto Júnior na Band Natal. A 
festa, que aconteceu na noite de ontem (11) no Real Botequim, contou com a 



 

presença dos convidados especiais do apresentador. 
 
 Entre os presentes, estava o diretor-geral da Band Natal, Augusto Correia Lima, que 
destacou o fato de o Conexão Potiguar ser o “bom-dia” da emissora para os seus 
telespectadores. “Para nós, é uma honra comemorar os dez anos de existência deste 
programa, que é companheiro diário de nossas manhãs”, colocou. 
 
 Vários empresários dos mais diversos segmentos também estiveram no Real 
Botequim para prestigiar o lançamento. O diretor da Miranda Computação e da CDL 
Natal, Afrânio Miranda, destacou o espaço que o programa disponibiliza para 
discutir as questões do comércio local. 
 
 Também marcaram presença no lançamento os empresários Luís Antônio Lacerda, 
presidente da Redecon e vice-presidente da Fecomércio; o advogado e presidente da 
Comissão de Direito Municipal da OAB, Evandro Borges; Lindomar e Lindenberg 
Fernandes, proprietários da L&amp;L Imóveis; Maria Ferreira, diretora do Centro 
Educacional Teresa de Lisieux; Rubens Guilherme, diretor da rede de farmácias Santa 
Fé; Clésio Breseghello, criador do conceito Veredas de urbanizar; e Gastão Cabral, 
diretor do Marina Badauê. Além dos empresários, prestigiaram o lançamento os 
vereadores Carlos Augusto Maia (PT do B – Parnamirim) e Hugo Manso (PT – Natal). 
 
 Para animar a festa, o trio Forró Meirão esteve presente e cantou os sucessos do 
forró pé-de-serra. 
 
Por: Tiago Rebolo 
 
 
Classificação: Positiva 
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NOVO CIDADÃO MOSSOROENSE 

Ter, 12 de Agosto de 2014 07:53 

 

                         Presdidente Marcelo Queiroz, da Fecomercio/rn discursa na CMM 
Agradecendo a honraria... 

 



 

Em Posse Marcelo Queiroz Acontece com os Vereadores Mossoroenses ao lado 
da Esposa Gizélia Queiroz... 

 

               Marcelo Queiroz ladeado pelo Prefeito Francisco José Júnior e o 
Presesidente do Sindivarejo Michelson Frota... 

 
 A manhã da quinta-feira, 07.08, foi especial para o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. Na Câmara Municipal de Mossoró 
(CMM), Queiroz foi o primeiro palestrante do projeto &quot;Câmara 
Empreendora&quot;, e ao final da apresentação, foi agraciado com título de cidadão 
mossoroense.  
 &quot;Fico feliz por estar de volta à esta cidade que sempre me acolheu. Apesar de 
ter nascido em Pedro Avelino e de ter sido registrado em Natal, eu também me sinto 
um pouco mossoroense. E agora, oficialmente, este sentimento só aumenta&quot;, 
afirma Marcelo Queiroz.  
 E foi pela sua história de sucesso e superação, pelo espírito empreendedor e pelos 
serviços prestados pelo Sistema Fecomércio RN, através do Sesc e do Senac, que 
Queiroz foi o escolhido para ser o primeiro participante do &quot;Câmara 
Empreendedora&quot; - projeto da CMM que tem como objetivo apresentar cases 
de sucesso aos jovens mossoroenses, com o intuito de incentivá-los a terem seu 



 

próprio negócio.  
 &quot;A sociedade precisa enaltecer a figura do empreendedor. Estes são homens e 
mulheres que lutam para ter o próprio negócio, que geram emprego e renda e 
ajudam a desenvolver a economia do país. E apesar de tudo isso, ainda são vistos 
com desconfiança pela sociedade. E é para mudar esta visão que resolvemos 
promover este projeto. Para mostrar aos nossos jovens, histórias reais de sucesso e 
superação e incentivá-los a serem empresários também. E nada melhor do que 
Marcelo Queiroz a ser o primeiro a contar sua história. Um homem de negócios, que 
agora também é filho de Mossoró&quot;, explica o presidente da CMM, Francisco 
Carlos.  
 A apresentação do presidente do Sistema Fecomércio, em vários pontos emocionou 
a todos os presentes. Marcelo Queiroz nasceu em 1963, na cidade de Pedro Avelino, 
mas foi registrado em Natal. Caçula de uma família de oito filhos, começou a 
trabalhar cedo. No ano de 1972, aos nove anos de idade, já percorria as feiras da 
Cidade da Esperança, vendendo picolé, ovos e outros itens. Em 1977, aos 14 anos, 
teve a primeira carteira de trabalho assinada, em uma farmácia que ficava no bairro 
da Cidade Alta, pertencente ao seu tio, Luiz Gonçalves. Eram oito horas de trabalho 
diários, de segunda a sábado, com plantões eventuais aos domingos.  
 
 Adicionar comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
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  Sesc abre inscrições para cursos gratuitos em setembro 
 Cursos do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) oferece 260 vagas 
em 03 cidades 
 
O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sistema Fecomércio, realizado 
através do Sesc, oferece vagas para cursos gratuitos em setembro, para Natal, 
Mossoró e Caicó. O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc 
RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Serão oferecidas 260 vagas para os cursos de corte e costura para iniciantes, 
utilidades com reciclagem, carteiras femininas, kit festa, caricaturas em papel 
machê, tapetes decorados, bolsas customizadas, sandálias artesanais, gestão 
administrativa, contabilidade para não contadores, informática básica com internet, 
marketing e vendas e gestão financeira. 
 
Sobre as inscrições Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que 
acontece de 25 a 28/08 e leva em consideração as informações prestadas no ato da 
inscrição. A lista com os aprovados será divulgada no dia 29/08 pelo site do Sesc RN, 
e as aulas têm início a partir do dia 01/09. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de 
escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física 
ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM) 
 
Serviço: O quê? Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de setembro Quando? 
11 a 22/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h Onde? Sesc Centro: Rua Cel. Bezerra, 33, 
Cidade Alta Sesc Mossoró: Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia Sesc Seridó: 
Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem 
 
*Fonte: Assessoria Sesc RN 
 
Classificação: Positiva 
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Currais Novos recebe a unidade móvel BiblioSesc  
 

 
 
 
 
O Serviço Social do Comércio do RN (Sesc RN) leva a sua unidade móvel BiblioSesc a 
mais uma cidade potiguar: desta vez, o destino será Currais Novos, distante 153 km 
de Natal. Mais de 3 mil publicações estarão disponíveis gratuitamente para 
empréstimo e consulta durante dois meses. A inauguração acontece nesta quinta-
feira (14), às 16h, no Largo da Praça do Coreto. 
 
Currais Novos é a 8ª cidade visitada pela BiblioSesc. Santa Cruz e Angicos foram os 
dois últimos municípios a receber a unidade, cujo itinerário, desde o início de 2014, 
prioriza o interior do estado. A iniciativa sintoniza com a diretriz do Sistema 
Fecomércio RN de descentralizar as suas ações. 
 
A BiblioSesc permanece no município até o próximo sábado (16)  e terá atendimento 
das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18h. A expectativa é de que 4 mil pessoas circulem 
pelo projeto durante as visitas a quatro bairros. Além da disponibilização do acervo 
da BiblioSesc, que inclui livros, jornais e revistas, o Sesc também doará 50 livros à 
biblioteca municipal. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Currais Novos recebe a BiblioSesc - Blog do Robson Pires 
 

 
 
12/ago/2014 
  
ás 09:21 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Currais Novos recebe a BiblioSesc  
 
Letras que viajam pelo interior do Rio Grande do Norte. O Serviço Social do 
Comércio do RN (Sesc RN) leva a sua unidade móvel BiblioSesc a mais uma cidade 
potiguar: desta vez, o destino será Currais Novos, distante 153 km de Natal. Mais de 
3 mil publicações estarão disponíveis gratuitamente para empréstimo e consulta 
durante dois meses. A inauguração acontece nesta quinta-feira (14/08), às 16h, no 
Largo da Praça do Coreto. 
 
Currais Novos é a 8ª cidade visitada pela BiblioSesc. Santa Cruz e Angicos foram os 
dois últimos municípios a receber a unidade, cujo itinerário, desde o início de 2014, 
prioriza o interior do estado. A iniciativa sintoniza com a diretriz do Sistema 
Fecomércio RN de descentralizar as suas ações. 
 
Em Currais Novos, a BiblioSesc permanece de 14/08 a 16/10, das 8h às 11h30 e das 



 

13h30 às 18h – exceto às segundas-feiras, quando funciona das 14h às 19h. A 
expectativa é de que 4 mil pessoas circulem pelo projeto durante as visitas a quatro 
bairros. Além da disponibilização do acervo da BiblioSesc, que inclui livros, jornais e 
revistas, o Sesc também doará 50 livros à biblioteca municipal. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sesc abre inscrições para cursos gratuitos em setembro 
 
 
Oportunidades 

 
 Sesc abre inscrições para cursos gratuitos em setembro  
  
Cursos do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) oferece 260 vagas 
em 03 cidades 
 
12 de Agosto de 2014 
 
 O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sistema Fecomércio, realizado 
através do Sesc, oferece vagas para cursos gratuitos em setembro, para Natal, 
Mossoró e Caicó. O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc 
RN, o www.sescrn.com.br. 
 
 Serão oferecidas 260 vagas para os cursos de corte e costura para iniciantes, 
utilidades com reciclagem, carteiras femininas, kit festa, caricaturas em papel 
machê, tapetes decorados, bolsas customizadas, sandálias artesanais, gestão 
administrativa, contabilidade para não contadores, informática básica com internet, 
marketing e vendas e gestão financeira. 
 
 Sobre as inscrições 
 
 Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 25 a 28/08 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados será divulgada no dia 29/08 pelo site do Sesc RN, e as aulas têm início a 
partir do dia 01/09. 
 
 Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja 
renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se 
inscrever nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos 



 

originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de 
residência e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 
deficiência física ou mental. 
 
 Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM) 
 
 Serviço: 
 
 O quê? Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de setembro 
 
 Quando? 11 a 22/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h 
 
 Onde?  
 Sesc Centro: Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta 
 
 Sesc Mossoró: Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia  
 Sesc Seridó: Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem 
 
Fonte: Assessoria SESC 
 
 
Classificação: Positiva 
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Blog do PC: Sesc abre inscrições para cursos gratuitos em setembro 
 
 
Cursos do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) oferece 260 vagas 
em 03 cidades 
 
O Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sistema Fecomércio, realizado 
através do Sesc, oferece vagas para cursos gratuitos em setembro, para Natal, 
Mossoró e Caicó. O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc 
RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Serão oferecidas 260 vagas para os cursos de corte e costura para iniciantes, 
utilidades com reciclagem, carteiras femininas, kit festa, caricaturas em papel 
machê, tapetes decorados, bolsas customizadas, sandálias artesanais, gestão 
administrativa, contabilidade para não contadores, informática básica com internet, 
marketing e vendas e gestão financeira. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 25 a 28/08 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados será divulgada no dia 29/08 pelo site do Sesc RN, e as aulas têm início a 
partir do dia 01/09. 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os documentos originais 
(com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de 
escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física 
ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas 
áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo 
cursos preparatórios para o ENEM) 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de setembro 
 
Quando? 11 a 22/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h 



 

 
Onde?Sesc Centro: Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta 
 
Sesc Mossoró: Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova BetâniaSesc Seridó: Rua 
Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem 
 
 
Classificação: Positiva 
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Durante 2 meses, unidade móvel do Sesc RN oferece gratuitamente empréstimo e 

consulta do seu acervo. Lançamento ocorre nesta quinta (14), às 16h, na Praça do 

Coreto 

 
 
Durante 2 meses, unidade móvel do Sesc RN oferece gratuitamente empréstimo e 
consulta do seu acervo. Lançamento ocorre nesta quinta (14), às 16h, na Praça do 
Coreto 
 
Letras que viajam pelo interior do Rio Grande do Norte. O Serviço Social do 
Comércio do RN (Sesc RN) leva a sua unidade móvel BiblioSesc a mais uma cidade 

http://2.bp.blogspot.com/-fQrVnOY5ljc/U-oqcKLfbVI/AAAAAAAAVu0/9kSKczyDrqc/s1600/bs2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-lg3NwsFXpg8/U-oqcZEWF1I/AAAAAAAAVuw/dozmHFFtO6U/s1600/bs.jpg


 

potiguar: desta vez, o destino será Currais Novos, distante 153 km de Natal. Mais de 
3 mil publicações estarão disponíveis gratuitamente para empréstimo e consulta 
durante dois meses. A inauguração acontece nesta quinta-feira (14/08), às 16h, no 
Largo da Praça do Coreto.  
Currais Novos é a 8ª cidade visitada pela BiblioSesc. Santa Cruz e Angicos foram os 
dois últimos municípios a receber a unidade, cujo itinerário, desde o início de 2014, 
prioriza o interior do estado. A iniciativa sintoniza com a diretriz do Sistema 
Fecomércio RN de descentralizar as suas ações. 
 
Em Currais Novos, a BiblioSesc permanece de 14/08 a 16/10, das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 18h – exceto às segundas-feiras, quando funciona das 14h às 19h. A 
expectativa é de que 4 mil pessoas circulem pelo projeto durante as visitas a quatro 
bairros. Além da disponibilização do acervo da BiblioSesc, que inclui livros, jornais e 
revistas, o Sesc também doará 50 livros à biblioteca municipal. 
 
A BiblioSesc circula sistematicamente pela Grande Natal desde 2011, ano em que foi 
lançada. Também já passou pela praia de Pipa dois anos seguidos, durante a Feira 
Literária de Pipa (FliPipa), por Santa Cruz, Mossoró, Caicó, Macau e Angicos, 
totalizando sete (07) cidades visitadas. 
 
Para fazer consulta ou empréstimo em Currais Novos, basta apresentar documento 
de identidade e comprovante de residência. 
 
Serviço:  
O quê? BiblioSesc chega a Currais Novos  
Quando? De 14/08 a 16/10  
Horário de funcionamento? 8h às 11h30 | 13h30 às 18h (exceto às segundas-feiras, 
quando funciona das 14h às 19h)  
Lançamento? Quinta-feira (14/08), às 16h, no largo da Praça do Coreto 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: NATAL PRESS         DATA: 13.08.14              
CDL lança Feira de Negócios de Assú e do Vale nesta terça-feira 
 
 
Está agendado para hoje (12), às 18h, no auditório do SEBRAE na cidade do Assú, o 
coquetel de lançamento da Feira de Negócios de Assú e do Vale (Fenavale), 
exposição programada para acontecer entre os dias 25 a 27 de setembro na Praça 
São João. 
 
A CDL, responsável pelo evento, espera na edição de 2014 gerar grandes 
oportunidades de negócios nos mais distintos segmentos econômicos. 
 
De acordo com o prefeito de Assú, Ivan Lopes Júnior, a feira é mais uma 
oportunidade para os empreendedores do município e região mostrarem o seu 
potencial. “Será mais um canal aberto para os nossos empresários exibirem as suas 
potencialidades para o grande público e novos parceiros comerciais”, ressaltou.  
 
Programação 
 
No coquetel desta terça-feira, serão apresentadas todas as novidades para o evento, 
a estrutura que será oferecida, a programação de shows e o lançamento das vendas. 
 
A Fenavale terá 100 estandes comerciais, praça de alimentação, arena de shows, 
mercado da festa, exposições, geração de negócios, Fórum RN, dentre outras 
atividades para o setor. 
 
Com relação aos shows, já foram agendadas as presenças do cantor Zezo e a banda 
Farra de Rico, na Arena da Feira. 
 
O evento é uma promoção da CDL e da Nova 89 FM, com realização das empresas 
Carimbadas do Chocolate e KN Produções. 
 
A Prefeitura do Assú, SEBRAE, SENAC, Rádio Princesa do Vale AM, Assú FM 104, 
Ministério do Trabalho, Sindicato do Comercio Varejista, Ex-Jure Advocacia e Fácil 
Consultoria &amp; Capacitação apóiam o evento. 
 
Paulo Correia 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL G1         DATA: 13.08.14              
G1 - Senac encerra inscrições de seleção para 11 cargos nesta quinta - notícias em 
Rio Grande do Norte 
 
 
A Senac Rio Grande do Norte está com inscrições abertas até esta quinta-feira (14) 
para o processo seletivo para contratação de profissionais em várias áreas nos 
municípios de Natal, Mossoró e Assu. Há vagas para 11 cargos, incluindo instrutores 
do segmento de Gestão e Negócios, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar 
Administrativo, Técnico em Edificações, bem como profissionais formados em 
Biblioteconomia, Contabilidade, Pedagogia e Secretariado Executivo. 
 
Os salários variam entre R$ 740 e R$ 3.670,20, dependendo do cargo. Os 
interessados deverão cadastrar currículos, em um único cargo, exclusivamente via 
Internet, através do link http://curriculoweb.rn.senac.br. 
 
A seleção pretende avaliar as competências dos candidatos, considerando 
procedimentos que podem variar entre análise curricular, prova de conhecimento 
técnico e prático e entrevistas. O processo seletivo terá validade de dois anos, a 
contar da data de homologação da seleção, podendo ser prorrogável por igual 
período, a critério do Senac. 
 
Conheça as vagas  
 Cargo: Auxiliar de Serviços – Serviços Gerais  
 Perfil: Ter ensino médio incompleto. Ter noções de técnicas de limpeza e 
higienização de ambientes internos e externos. Possuir habilidade e destreza 
manual. Ter noções de produtos de limpeza e conservação de ambientes. Possuir 
habilidade em execução de serviços auxiliares.   
 Remuneração: R$ 740,00 (setecentos e quarenta)  
 Quantidade de vagas: 05  
 Lotação: Natal 
 
 Cargo: Auxiliar Administrativo – Biblioteca  
 Perfil: Possuir Ensino Superior em andamento, conhecimento de rotinas 
administrativas. Ter habilidade em lidar com pessoas. Ter bom relacionamento 
interpessoal.  
 Remuneração: R$ 965,29 (novecentos e sessenta e cinco e vinte e nove centavos)  
 Quantidade de vagas: 01  
 Locação: Natal 
 
 Cargo: Analista Administrativo Jr - Administrativo  
 Perfil: Possuir formação Superior em andamento em Administração ou 
Contabilidade. Possuir domínio de rotinas administrativas. Ter habilidade em 
elaborar relatórios e planilhas. Possuir bom relacionamento Interpessoal.  



 

 Remuneração: R$ 1.299,73 (mil duzentos e noventa e nove e setenta e três 
centavos)  
 Quantidade de vagas: 01  
 Locação: Natal 
 
 Cargo: Analista Administrativo – Financeiro-Contábil  
 Perfil: Ter formação Técnica ou Superior em Contabilidade. Ter habilidade em 
análise e fluxo de caixa. Ter domínio de procedimentos contábeis. Possuir habilidade 
para executar conciliação de contas. Ter conhecimento de Legislação Fiscal.  
 Remuneração: R$ 1.299,73 (mil duzentos e noventa e nove e setenta e três 
centavos)  
 Quantidade de vagas: 01  
 Locação: Natal 
 
 Cargos: Técnico Operacional II – Biblioteca  
 Perfil: Possuir formação em Biblioteconomia. Possuir habilidade em execução de 
indexação, catalogação e classificação de obras. Possuir aptidão para elaboração de 
instrumentos e ferramentas de controle e organização de rotinas administrativas e 
fluxos de processos. Possuir inglês instrumental.  
 Remuneração: R$ 1.749,18 (mil setecentos e quarenta e nove e dezoito centavos)  
 Quantidade de vagas: 01  
 Locação: Mossoró 
 
 Cargo: Técnico Operacional III – Edificações  
 Perfil: Possuir formação técnica em Edificações, domínio técnico da área de 
manutenção em sistemas telefônicos, elétricos, hidrosanitários de edificações. Ter 
certificado de NR10. Possuir postura profissional e habilidade em coordenação de 
equipes multidisciplinares. Possuir bom relacionamento interpessoal.  
 Remuneração: R$ 1.749,18 ( mil setecentos e quarenta e nove e dezoito centavos)  
 Quantidade de vagas: 01  
 Locação: Natal 
 
 Cargo: Técnico Operacional I – Tesouraria  
 Perfil: Ter formação em Ciências Contábeis. Conhecimento de rotinas de tesouraria. 
Possuir conhecimento do processo e operações bancárias. Ter responsabilidade por 
numerários. Ter conhecimento de legislação fiscal.  
 Remuneração: R$ 2.058,92 (dois mil e vinte e oito reais e noventa e dois centavos)  
 Quantidade de vagas: 01  
 Locação: Natal 
 
 Cargo: Supervisor Operacional I – Pedagogia  
 Perfil: Possuir Formação em Pedagogia. Ter conhecimento de educação profissional, 
planejamento pedagógico. Ter habilidade em supervisão pedagógica, capacidade de 
análise e interpretação de informações e dados. Apresentar bom relacionamento 



 

interpessoal. Possuir Disponibilidade de Viagens.  
 Remuneração: R$ 2.058,92 (dois mil e vinte e oito reais e noventa e dois centavos)  
 Quantidade de vagas: 01  
 Locação: Assú 
 
 Cargo: Secretária Executiva  
 Perfil: Ter formação na área de secretariado executivo. Ter domínio em técnicas de 
redação e correspondência. Possuir discrição. Ter conhecimento de rotinas 
administrativas. Possuir comunicação clara e objetiva. Possuir bom relacionamento 
interpessoal.  
 Remuneração: R$ 2.353,21 (dois mil trezentos e cinquenta e três e vinte e um 
centavos)  
 Quantidade de vagas: 01  
 Locação: Natal 
 
 Cargo: Assessor Pedagógico – Pedagogia  
 Perfil: Ensino Superior em Pedagogia com Pós-Graduação em Educação. Ter domínio 
de legislação e teorias relacionadas à educação profissional. Habilidade em 
elaboração de projetos e propostas. Possuir comunicação clara e objetiva. 
Relacionamento interpessoal. Ter conhecimento de planejamento educacional.  
 Remuneração: R$ 3.670,20 (três mil seiscentos e setenta e vinte centavos)  
 Quantidade de vagas: 02  
 Locação: Natal 
 
 Cargo: Instrutor Eixo Gestão e Negócios (Administração)  
 Perfil: Possuir formação específica na área de atuação. Ter conhecimento de 
didática. Ter habilidade em mediação de conhecimento e comportamentos. Ter 
comunicação clara e objetiva. Ter bom relacionamento interpessoal.  
 Quantidade de vagas: 01  
 Locação: Natal  
 Remuneração: por hora aula dependendo da titulação: 
 
 Nível Médio - R$ 16,33 (dezesseis reais e trinta e três centavos);  
 Graduado (na área de atuação) – R$ 19,87 (dezenove reais e oitenta e sete 
centavos);  
 Especialização lato senso (na área de atuação) – R$ 24,18 (vinte e quatro reais e 
dezoito centavos);  
 Mestrado (na área de atuação) – R$ 29,41 (vinte e nove reais e quarenta e um 
centavos);  
 Doutorado (na área de atuação) – R$ 35,77 (trinte e cinco reais e setenta e sete 
centavos). 
 
 
Classificação: Positiva 
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Feira de Negócios de Assú 
 
 

 
 
Criado em Terça, 12 Agosto 2014 16:24  
 
 Escrito por Administrator  
 
CDL lança Feira de Negócios de Assú e do  
 
Vale nesta terça-feira 
 
Está agendado para hoje (12), às 18h, no auditório do SEBRAE na cidade do Assú, o 
coquetel de lançamento da Feira de Negócios de Assú e do Vale (Fenavale), 
exposição programada para acontecer entre os dias 25 a 27 de setembro na Praça 
São João. 
 
A CDL, responsável pelo evento, espera na edição de 2014 gerar grandes 
oportunidades de negócios nos mais distintos segmentos econômicos. 
 
De acordo com o prefeito de Assú, Ivan Lopes Júnior, a feira é mais uma 
oportunidade para os empreendedores do município e região mostrarem o seu 
potencial. &quot;Será mais um canal aberto para os nossos empresários exibirem as 
suas potencialidades para o grande público e novos parceiros comerciais&quot;, 
ressaltou. 
 
Programação 
 
No coquetel desta terça-feira, serão apresentadas todas as novidades para o evento, 
a estrutura que será oferecida, a programação de shows e o lançamento das vendas. 
 
A Fenavale terá 100 estandes comerciais, praça de alimentação, arena de shows, 
mercado da festa, exposições, geração de negócios, Fórum RN, dentre outras 
atividades para o setor. 



 

 
Com relação aos shows, já foram agendadas as presenças do cantor Zezo e a banda 
Farra de Rico, na Arena da Feira. 
 
O evento é uma promoção da CDL e da Nova 89 FM, com realização das empresas 
Carimbadas do Chocolate e KN Produções. 
 
A Prefeitura do Assú, SEBRAE, SENAC, Rádio Princesa do Vale AM, Assú FM 104, 
Ministério do Trabalho, Sindicato do Comercio Varejista, Ex-Jure Advocacia e Fácil 
Consultoria &amp; Capacitação apóiam o evento. 
 
SEACOM/Assessoria de Imprensa - PMA 
 
 
Classificação: Positiva 
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