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VEÍCULO: TURISMO CRISTINA LIRA        DATA: 31.01.14  
 Maior fórum de debates do turismo brasileiro, Fórum PANROTAS - Tendências do 
Turismo 2014 acontece em abril, em São Paulo 
 
Evento  reúne principais líderes políticos e empresariais do turismo nacional e 
 internacional para debater desafios, conquistas e oportunidades para o  
setor 
 
 O Fórum PANROTAS chega à 12ª edição como o principal fórum de 
debates do turismo brasileiro ao reunir os líderes, os formadores de opinião e os 
profissionais mais representativos do setor de turismo em dois dias de intenso 
compartilhamento de informações e experiências no setor. 
 
O encontro será realizado nos dias 1 e 2 de abril, 
no Centro Fecomercio de Eventos, em São Paulo. 
Durante dois dias, os participantes irão assistir a 
palestras, debates e painéis com tópicos variados focando os desafios e tendências 
do segmento no Brasil e no mundo.  No ano passado, o evento teve a 
participação de 1,1 mil pessoas, metade formada por executivos com poder de 
decisão, entre presidentes, vice-presidentes, sócios e diretores de 
empresas ligadas ao mercado de hotelaria, 
aviação, operadoras de turismo, agências 
de viagens, cruzeiros, entre outras. A 
programação geral do evento está no 
site www.panrotas.com.br/forum 
e as inscrições já estão abertas 
e podem ser feitas on-line.  
 
Em 2014, entre as principais temáticas eleitas 
estão a tecnologia e os desafios da 
comercialização de viagens on-line, a 
Olimpíada de 2016, a aviação e os 
aeroportos brasileiros, a economia do turismo, as novidades 
na hotelaria, o marketing, o empreendedorismo e 
sucessão no setor. Conheça alguns palestrantes 
já confirmados para a edição de 
2014: Christopher Rodrigues, presidente do 
Visit Britain, órgão oficial de turismo da 
Grã-Bretanha desde 2007 Eugenio Mattar, CEO da Localiza e 
membro do Conselho de Administração da 
companhia Ken Buchanan, presidente executivo de Gestão de Receita do Aeroporto 
Dallas – Fort Worth International Airport Wilco Sweijen, diretor de Marketing do 
Amsterdam Airport Schiphol João Nunes, diretor do Aeroporto 
de Lisboa Julio Bruno, vice-presidente de Negócios Globais do Trip Advisor Luiz 



 

Eduardo Falco, presidente da CVC Paulo Sérgio Kakinoff, presidente executivo da Gol 
Arnie Weissmann, vice-presidente sênior da Travel Weekly, líder editoral de 
publicações para o profissional de turismo nos EUA 
 O TURISMO NO BRASIL E NO MUNDO  
O turismo internacional teve resultados acima das 
expectativas, com um adicional de 52 milhões de 
pessoas viajando pelo mundo em 2013, de acordo com o 
último Barômetro Mundial do Turismo, divulgado 
pela Organização Mundial do Turismo (OMT). A 
OMT prevê que as chegadas internacionais aumentem de 
4% a 4,5% em 2014 — estimativas acima de sua 
previsão em longo prazo de 3,8% de crescimento ao ano 
entre 2010 e 2020. 
Já os brasileiros nunca viajaram tanto. O Brasil é hoje o 12º país em montante de 
receitas gastas no Exterior, também de acordo com os dados da 
OMT. Por conta disso, o mercado e os viajantes brasileiros 
têm sido assediados pelos principais destinos do mundo 
e nunca houve tantas representações 
internacionais de destinos turísticos e empresas nas 
mãos de companhias brasileiras. Por outro lado, 
viajando mais, os brasileiros também começam a 
cobrar serviços de mais qualidade, como oferecidos em 
alguns dos grandes destinos globais. 
 
No que diz respeito aos turistas internacionais que 
visitam o Brasil, segundo dados divulgados pela Embratur em 
janeiro, os viajantes estrangeiros deixaram US$ 6,7 
bilhões na economia brasileira em 2013, consolidando 
crescimento de mais de 170% nos últimos dez anos. 
Além disso, os turistas estrangeiros devem injetar 
US$ 9,2 bilhões (cerca de R$ 22 bilhões) na 
economia brasileira em 2014, segundo estimativa da Embratur. 
Caso a previsão seja confirmada, isso 
representará um crescimento de 38,5% em 
relação a 2012, quando foram geradas US$ 6,64 
bilhões (R$ 15,6 bilhões) em divisas 
internacionais. 
 
Apesar de ter sido o melhor resultado da 
história do Brasil, os números ainda 
são considerados por especialistas aquém do 
potencial brasileiro, já que em total de turistas 
recebidos, o Brasil ficou estagnado durante muito tempo. Em 
2012 (2013 ainda não foi divulgado), 5,7 



 

milhões de estrangeiros visitaram o Brasil. No ano 
2000, o Brasil recebeu 5,3 milhões de estrangeiros e 
o crescimento em 12 anos foi de apenas 400 mil novos 
visitantes. 
 
Contudo, o turismo é o setor da economia brasileira que mais capta divisas para o 
País na conta de serviços, que registra receitas e despesas 
em transporte, viagens, seguros, royalties e aluguel de 
equipamentos. Atualmente, o setor de Viagens e Turismo 
contribui diretamente com R$ 150,6 bilhões para o PIB 
brasileiro ou 3,4% do total. Se forem consideradas as 
contribuições diretas e indiretas, esse 
número sobe para R$ 402 (9,1% do PIB). 
 
Viagens e Turismo gera 3 milhões de empregos diretos no Brasil e 8,5 milhões de 
postos de trabalho diretos e indiretos, sendo responsável por mais de 8% 
do total de empregos no País, de acordo com dados do 
Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC / 
wttc.org).  
O Fórum PANROTAS 2014 acontece em aliança institucional com CNC Sesc Senac e 
patrocínio de CVC, Gol, American Airlines, GJP Hotels &amp; Resorts, Sabre, Tap 
Portugal, GTA, Esferatur, Totvs Reserve, Best Western, Bysense, Farecompare, 
Localiza e Royal Palm Plaza. A área de gastronomia será tematizada pelo 
Estado de Pernambuco e a assessoria de Imprensa é 
realizada pela B4T. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TURISMO CRISTINA LIRA        DATA: 31.01.14 
 5º Fórum de Turismo do RN apresenta 2ª Mostra de Destinos e Produtos Potiguar 
 
Já considerado o maior e mais abrangente evento do Turismo potiguar, o 5º Fórum 
de Turismo do RN, terá duas atrações paralelas, neste ano: a 2ª Mostra de Destinos 
e Produtos Potiguar e 1º Encontro de Agentes de Viagem do RN, nos dias 19 e 20 de 
fevereiro, no Centro de Convenções de Natal. A expectativa do evento é de reunir 
cerca de mil pessoas em cada dia. 
 
A 2ª Mostra de Destinos e Produtos Potiguar, que ocorre nos dois dias do evento, 
terá cerca de 40 estandes, entre municípios turísticos, instituições de fomento ao 
turismo, hotelaria, agências de receptivo, empresas de passeios e prestadores de 
serviços turísticos, entre outros segmentos. Haverá momentos determinados para 
visitas à Mostra na própria programação do Fórum, além do fluxo natural de 
chegada e saída das pessoas. 
 
Entre os municípios já confirmados, estão Natal, Serra de São Bento, Monte das 
Gameleiras, Passa e Fica, Galinhos, Maxaranguape (Maracajaú), Parnamirim e São 
Gonçalo do Amarante. Os hotéis Thermas de Mossoró, Best Western Premier 
Majestic (Natal) e a rede Paradise serão alguns nomes da hotelaria.  
 
Entre os passeios turísticos confirmados, estão o Terra Molhada (quadriciclos) e a 
Marina Badauê. O Sebrae-RN também irá expor, assim como a operadora CVC e as 
Redes Santa Luzia. Do segmento gastronômico, a Fogo &amp; Chama terá estande. 
Outros espaços estarão a cargo do café Santa Clara e da SterBom, que servirão seus 
produtos para os visitantes da Mostra.   
 
Promovido pela Argus Eventos, sob a coordenação do economista Gustavo Porpino e 
do jornalista Antonio Roberto Rocha, o 5º Fórum de Turismo conta com o apoio da 
Prefeitura de Natal, Senac-RN, Sebrae-RN, Banco do Nordeste, Natal Convention 
&amp; Visitors Bureau, ABIH-RN, Coohotur, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares, Praia Shopping e Tam. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE                DATA: 31.01.14  EDITORIA: GERAIS 

  
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: RN POLITICA EM DIA         DATA: 31.01.14 
 
RN POLITICA EM DIA: MEC DESTINA R$ 899 MILHÕES AO SISTEMA S PARA 
OFERECER CURSOS DO PRONATEC. 
 
A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação 
(MEC), vai repassar cerca de R$ 899 milhões a entidades do Sistema S para a oferta 
de cursos por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). De acordo com portaria publicada na edição desta quinta-feira do Diário 
Oficial da União, os recursos serão destinados ao custeio da ação Bolsa-Formação do 
Pronatec que oferece cursos de educação profissional técnica de nível médio e 
cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. 
 
As entidades que vão receber os R$ 899.956.460 são: o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Senat). O Senai receberá o maior montante, R$ 567,5 
milhões, seguido pelo Senac (R$ 305,2 milhões), Senat (R$ 16,3 milhões) e Senar (R$ 
10,8 milhões). 
 
O Pronatec foi criado em 2011 pelo governo federal com o objetivo de ampliar a 
oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. 
 
Fonte: Correio do Brasil, com ABr 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA        DATA: 31.01.14 
 
MEC destina R$ 899 milhões ao Sistema S para oferta de cursos do Pronatec |  
 

 
Posted on 30. Jan, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação 
(MEC), vai repassar cerca de R$ 899 milhões a entidades do Sistema S para a oferta 
de cursos por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). De acordo com portaria publicada na edição de hoje (30) do Diário Oficial 
da União, os recursos serão destinados ao custeio da ação Bolsa-Formação do 
Pronatec que oferece cursos de educação profissional técnica de nível médio e 
cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. 
 
As entidades que vão receber os R$ 899.956.460 são: o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Senat). O Senai receberá o maior montante, R$ 567,5 
milhões, seguido pelo Senac (R$ 305,2 milhões), Senat (R$ 16,3 milhões) e Senar (R$ 
10,8 milhões). O Pronatec foi criado em 2011 pelo governo federal com o objetivo de 
ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROMEU DANTAS        DATA: 31.01.14 
Inscrições para os cursos do PRONATEC estão abertas na Secretaria de Assistência 
Social de Acari 
 

 
Em 2013 a Secretaria Municipal de Assistência Social capacitou cerca de 250 jovens e 
adultos da cidade de Acari através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC) do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS) em parceria com o Ministério de Educação. Por meio das unidades 
ofertantes, como o SENAC, SENAI e IFRN, foram ofertados sete cursos e ainda há 
dois em andamento. 
 
Devido ao sucesso do PRONATEC, para o ano de 2014 foram solicitados mais de 30 
cursos às unidades ofertantes, no entanto a Secretaria de Assistência Social ainda 
aguarda a pactuação deles pelo MDS.  
 
Em reunião hoje em Caicó com a equipe do SENAI e do SENAC, a secretária Nara 
Luiza informou que foram divulgados oito cursos a serem ofertados nesse primeiro 
semestre com a perspectiva de capacitar 169 alunos. Segundo a secretária, espera-
se que ainda no primeiro semestre de 2014 sejam pactuados novos cursos para 
atender as demandas do município de Acari. 
 
Cursos - Carga horária - Vagas por turmas - Unidade ofertante 
 
Garçom - 250 horas - 25 vagas - SENAC 
 



 

Auxiliar de Cozinha (turma 01) - 200 horas - 16 vagas - SENAC 
 
Auxiliar de Cozinha (turma 01) - 200 horas - 16 vagas - SENAC 
 
Cuidador de Idoso - 160 horas - 25 vagas - SENAC 
 
Balconista de Farmácia - 240 horas - 25 vagas - SENAC 
 
Bartender 200 horas - 25 vagas - SENAC 
 
Depilador 168 horas - 17 vagas - SENAC 
 
Mecânico de máquinas de costura - 200 horas - 20 vagas - SENAI 
 
Os interessados em fazer inscrição, com idade entre 16 e 59 anos, deverão procurar 
a sede da Secretaria de Assistência Social, localizada na Praça Cipriano Pereira, nº 04, 
Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, portando cópia dos seguintes 
documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e 
NIS (Número de Inscrição Social). Os interessados com idade entre 16 anos e 
menores de 18 anos deverão apresentar documentos dos pais ou responsáveis e 
autorização dos mesmos. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE                DATA: 31.01.14 EDITORIA: CIDADES 

 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: SITE O MOSSORENSE        DATA: 31.01.14 
 
Mossoroense representará o Brasil em competição internacional 
 

 Detalhes Publicado em 
31 de Janeiro de 2014 : por Redação  
 
A mossoroense Juliana Almeida representará o Brasil na WorldSkills Americas, 
competição que reúne os melhores estudantes da educação profissional do 
continente americano. O torneio será realizado em abril, na Colômbia. Juliana 
Almeida é aluna do curso de Cabeleireiro do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac). Nesta semana, ela participou da seletiva nacional, competindo 
pela vaga com estudantes do Ceará e Rio Grande do Sul. Os vencedores foram 
anunciados na noite de quarta-feira, 29, em solenidade realizada na Casa do 
Comércio, na Bahia. &quot;O nível dos competidores estava muito alto, e as provas 
foram bem difíceis, mas acredito que o meu cuidado com os detalhes foi o principal 
diferencial&quot;, avaliou a representante brasileira. Residente da comunidade da 
Maísa, zona rural, Juliana Almeida mora com os pais e seu primeiro contato com o 
Senac foi através de uma ação extensiva que levou atendimentos na área de beleza à 
sua localidade. Segundo ela, desde cedo, seu sonho era trabalhar na área de beleza. 
A jovem de 20 anos viu seu desejo começar a tornar-se realidade quando obteve 
uma bolsa para estudar na instituição, através do Programa Senac de Gratuidade 
(PSG). Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo de Queiroz, este 
resultado reflete o nível da capacitação oferecida pelo Sistema Fecomércio. 
&quot;Estamos formando uma nova geração de jovens profissionais sintonizados 
com as necessidades do mercado, de acordo com padrões internacionais de 
qualidade. Esse tipo de reconhecimento em âmbito nacional mostra que estamos no 
caminho certo&quot;, disse. O diretor regional do Senac, Helder Cavalcanti, destaca 
que a seleção da estudante potiguar revela ainda o padrão dos profissionais da 
instituição. &quot;Nosso corpo técnico é formado por profissionais experientes e 



 

preparados para o ensino. São eles que repassam o conhecimento e acompanham 
nossos alunos, garantindo um aprendizado diferenciado&quot;, afirmou. Essa será a 
segunda vez que o Senac/RN representará o Brasil na WorldSkills Americas. 
&quot;Esperamos repetir o bom resultado de 2012, quando obtivemos a medalha de 
ouro&quot;, destaca Helder Cavalcanti. 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO        DATA: 31.01.14 
Mossoroense representa o Brasil em competição internacional - 
 

 
 
Divulgação 
 
 A mossoroense Juliana Almeida representará o Brasil na WorldSkills Americas, 
competição que reúne os melhores estudantes da educação profissional do 
continente americano. O torneio será realizado no mês de abril, na Colômbia. 
 
 Aluna do curso de Cabeleireiro do Senac, ela participou de seletiva nacional, nesta 
semana, competindo pela vaga com estudantes do Ceará e Rio Grande do Sul. Na 
ocasião, passou por uma série de provas, a partir de padrões internacionais de 
qualidade, e foi avaliada por um júri formado por instrutores especialistas no 
segmento de beleza. Os vencedores foram anunciados na noite de ontem (29), em 
solenidade realizada na Casa do Comércio, na Bahia. 
 
 “O nível dos competidores estava muito alto e as provas foram bem difíceis, mas 
acredito que o meu cuidado com os detalhes foi o principal diferencial”, avaliou a 
representante brasileira. 
 



 

 A estudante passou por um intenso período de treinamentos, desde agosto do ano 
passado, quando ganhou a etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento. “A média 
diária era de 10h de treinamento, de segunda a sábado. Este foi um período de 
dedicação total ao meu objetivo e estou muito feliz com o resultado. Sei que é uma 
grande responsabilidade representar o Brasil, mas me sinto preparada com o 
acompanhamento que recebo do Senac. Vou continuar focada para tentar trazer o 
ouro para o nosso País”, disse. 
 
 Residente da comunidade da Maísa, zona rural do município de Mossoró, Juliana 
Almeida mora com os pais. Seu primeiro contato com o Senac foi através de uma 
ação extensiva que levou atendimentos na área de beleza à sua localidade. Ela diz 
que, desde cedo, seu sonho era trabalhar na área de beleza. A jovem de 20 anos viu 
seu desejo começar a tornar-se realidade quando obteve uma bolsa para estudar na 
instituição, através do Programa Senac de Gratuidade (PSG). 
 
 O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes de 
Queiroz, avalia que este resultado reflete o nível de excelência da capacitação 
oferecida pelo Sistema Fecomércio no Rio Grande do Norte. “Estamos formando 
uma nova geração de jovens profissionais sintonizados com as necessidades do 
mercado, de acordo com padrões internacionais de qualidade. Esse tipo de 
reconhecimento em âmbito nacional mostra que estamos no caminho certo”, disse. 
 
 Para o Diretor Regional do Senac, Helder Cavalcanti, a seleção da estudante 
potiguar revela ainda o alto padrão dos profissionais da instituição. “Nosso corpo 
técnico é formado por profissionais experientes e preparados para o ensino. São eles 
que repassam o conhecimento e acompanham nossos alunos, garantindo um 
aprendizado diferenciado”, afirmou. 
 
 Helder Cavalcanti ainda destaca que esta será a segunda vez que o Senac/RN 
representará o Brasil na WorldSkills Americas. “Esperamos repetir o bom resultado 
de 2012, quando obtivemos a medalha de ouro”. 
 
 WORLDSKILLS AMERICAS (WSA) 
 
 A WSA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como 
principal objetivo propiciar a melhoria de qualidade da educação profissional, por 
meio do intercâmbio entre os países da América do Norte, América Central, Mar do 
Caribe e América do Sul, envolvendo governos, indústrias, comércio e instituições de 
educação profissionalizante. A cada dois anos, a entidade realiza uma competição 
voltada para a formação profissional em um de seus países membros. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO PC             DATA: 31.01.14 
 
Blog do PC: Mossoroense representa o Brasil em competição internacional 

 
 
Divulgação 
 
A mossoroense Juliana Almeida representará o Brasil na WorldSkills  
Americas, competição que reúne os melhores estudantes da educação  
profissional do continente americano. O torneio será realizado no mês de 
 abril, na Colômbia.  
 Aluna do curso de Cabeleireiro do Senac, ela participou de seletiva  
nacional, nesta semana, competindo pela vaga com estudantes do Ceará e  
Rio Grande do Sul. Na ocasião, passou por uma série de provas, a partir  
de padrões internacionais de qualidade, e foi avaliada por um júri  
formado por instrutores especialistas no segmento de beleza. Os  
vencedores foram anunciados na noite de ontem (29), em solenidade  
realizada na Casa do Comércio, na Bahia.  
 “O nível dos competidores estava muito alto e as provas foram bem  
difíceis, mas acredito que o meu cuidado com os detalhes foi o principal 
 diferencial”, avaliou a representante brasileira.  
 A estudante passou por um intenso período de treinamentos, desde agosto 
 do ano passado, quando ganhou a etapa estadual da Olimpíada do  
Conhecimento. “A média diária era de 10h de treinamento, de segunda a  
sábado. Este foi um período de dedicação total ao meu objetivo e estou  
muito feliz com o resultado. Sei que é uma grande responsabilidade  
representar o Brasil, mas me sinto preparada com o acompanhamento que  
recebo do Senac. Vou continuar focada para tentar trazer o ouro para o  
nosso País”, disse.  
 Residente da comunidade da Maísa, zona rural do município de Mossoró,  
Juliana Almeida mora com os pais. Seu primeiro contato com o Senac foi  
através de uma ação extensiva que levou atendimentos na área de beleza à 



 

 sua localidade. Ela diz que, desde cedo, seu sonho era trabalhar na  
área de beleza. A jovem de 20 anos viu seu desejo começar a tornar-se  
realidade quando obteve uma bolsa para estudar na instituição, através  
do Programa Senac de Gratuidade (PSG).  
 O presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes  
de Queiroz, avalia que este resultado reflete o nível de excelência da  
capacitação oferecida pelo Sistema Fecomércio no Rio Grande do Norte.  
“Estamos formando uma nova geração de jovens profissionais sintonizados  
com as necessidades do mercado, de acordo com padrões internacionais de  
qualidade. Esse tipo de reconhecimento em âmbito nacional mostra que  
estamos no caminho certo”, disse.  
 Para o Diretor Regional do Senac, Helder Cavalcanti, a seleção da  
estudante potiguar revela ainda o alto padrão dos profissionais da  
instituição. “Nosso corpo técnico é formado por profissionais  
experientes e preparados para o ensino. São eles que repassam o  
conhecimento e acompanham nossos alunos, garantindo um aprendizado  
diferenciado”, afirmou.  
 Helder Cavalcanti ainda destaca que esta será a segunda vez que o  
Senac/RN representará o Brasil na WorldSkills Americas. “Esperamos  
repetir o bom resultado de 2012, quando obtivemos a medalha de ouro”.  
   WORLDSKILLS AMERICAS (WSA)  
 A WSA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem 
 como principal objetivo propiciar a melhoria de qualidade da educação  
profissional, por meio do intercâmbio entre os países da América do  
Norte, América Central, Mar do Caribe e América do Sul, envolvendo  
governos, indústrias, comércio e instituições de educação  
profissionalizante. A cada dois anos, a entidade realiza uma competição  
voltada para a formação profissional em um de seus países membros. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE O MOSSOROENSE        DATA: 31.01.14 
 
Estudante de Mossoró representará Brasil em competição americana 
 

 
 Detalhes Publicado em 30 de Janeiro de 2014 : por Regy Carte  
 
Juliana Almeida: exemplo de dedicação (Senac RN)A estudante mossoroense Juliana 
Almeida representará o Brasil na WorldSkills Americas, competição que reúne os 
melhores estudantes da educação profissional do continente americano. O torneio 
será realizado em abril, na Colômbia. Aluna do curso de Cabeleireiro do Senac, ela 
participou de seletiva nacional, nesta semana, competindo pela vaga com 
estudantes do Ceará e Rio Grande do Sul. 
 
Na ocasião, passou por uma série de provas, a partir de padrões internacionais de 
qualidade, e foi avaliada por um júri formado por instrutores especialistas no 
segmento de beleza. Os vencedores foram anunciados na noite de ontem (29), em 
solenidade realizada na Casa do Comércio, na Bahia. 
 
&quot;O nível dos competidores estava muito alto e as provas foram bem difíceis, 
mas acredito que o meu cuidado com os detalhes foi o principal diferencial&quot;, 
avaliou a representante brasileira, moradora da zona rural de Mossoró. (Fonte: 
Senac RN). 
 
  
 
Leia mais em O Mossoroense desta sexta-feira. 
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VEÍCULO: BLOG DSO ROBSON PIRES        DATA: 31.01.14 
 
 
Estudante mossoroense representará  o Brasil em competição internacional 

 
 
- Publicado por Robson Pires - Em Mundo - 30 jan 2014 - 13:11 -  
 
A mossoroense Juliana Almeida representará o Brasil na WorldSkills Americas, 
competição que reúne os melhores estudantes da educação profissional do 
continente americano. O torneio será realizado no mês de abril, na Colômbia. Aluna 
do curso de Cabeleireiro do Senac, ela participou de seletiva nacional, nesta semana, 
competindo pela vaga com estudantes do Ceará e Rio Grande do Sul. 
 
Na ocasião, passou por uma série de provas, a partir de padrões internacionais de 
qualidade, e foi avaliada por um júri formado por instrutores especialistas no 
segmento de beleza. Os vencedores foram anunciados na noite de ontem (29), em 
solenidade realizada na Casa do Comércio, na Bahia. “O nível dos competidores 
estava muito alto e as provas foram bem difíceis, mas acredito que o meu cuidado 
com os detalhes foi o principal diferencial”, avaliou a representante brasileira. 
 
Tags:Senac 
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VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM BLOG DE CESAR SANTOS    DATA: 31.01.14 
 
Mossoroense representará o Brasil em competição internacional | César Santos 
 
 
A mossoroense Juliana Almeida representará o Brasil na WorldSkills Americas, 
competição que reúne os melhores estudantes da educação profissional do 
continente americano. 
 
O torneio será realizado no mês de abril, na Colômbia. 
 
Aluna do curso de Cabeleireiro do Senac, ela participou de seletiva nacional, nesta 
semana, competindo pela vaga com estudantes do Ceará e Rio Grande do Sul. 
 
Na ocasião, passou por uma série de provas, a partir de padrões internacionais de 
qualidade, e foi avaliada por um júri formado por instrutores especialistas no 
segmento de beleza. Os vencedores foram anunciados na noite de ontem (29), em 
solenidade realizada na Casa do Comércio, na Bahia. 
 
Residente da comunidade da Maísa, zona rural, Juliana Almeida mora com os pais. 
Seu primeiro contato com o Senac foi através de uma ação extensiva que levou 
atendimentos na área de beleza à sua localidade. Ela diz que, desde cedo, seu sonho 
era trabalhar na área de beleza. A jovem de 20 anos viu seu desejo começar a 
tornar-se realidade quando obteve uma bolsa para estudar na instituição, através do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG). 
 
  
 
Sobre a WorldSkills Americas (WSA) 
 
A WSA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como 
principal objetivo propiciar a melhoria de qualidade da educação profissional, por 
meio do intercâmbio entre os países da América do Norte, América Central, Mar do 
Caribe e América do Sul, envolvendo governos, indústrias, comércio e instituições de 
educação profissionalizante. A cada dois anos, a entidade realiza uma competição 
voltada para a formação profissional em um de seus países membros. 
 
* Fonte: Senac 
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VEÍCULO: BLOG DO BG       DATA: 31.01.14 
 
SENAC-RN abre processo seletivo com 10 vagas e salários até R$ 3.437,16; até esta 
sexta 
 

 
 
O Senac/RN abriu processo seletivo para preenchimento de dez vagas de emprego, 
nos municípios de Natal, Mossoró, Macaíba e Caicó. Há oportunidades disponíveis 
para auxiliar administrativo, motorista, técnico de manutenção, analista 
administrativo, técnico de aprendizagem e pedagogos. 
 
Os salários variam entre R$ 904,00 e R$ 3.437,16, dependendo do cargo. Os 
interessados deverão cadastrar currículos, em um único cargo, pelo site 
http://curriculoweb.rn.senac.br, até a próxima sexta-feira (31). 
 
A seleção irá avaliar as competências dos candidatos, considerando etapas que 
podem variar entre análise curricular, prova de conhecimento técnico e prático, 
dinâmicas de grupo e entrevistas. O edital com o detalhamento das informações 
está disponível no site www.rn.senac.br/trabalheconosco. 
 
O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação da 
seleção, podendo ser prorrogável por igual período. 
 
Saiba Mais – Presente há mais de 65 anos no Rio Grande do Norte, o Senac é uma 
entidade integrante do Sistema Fecomércio RN. Atualmente, a instituição conta com 
dez unidades no estado, localizadas nos municípios de Assú, Caicó, Macaíba, 
Mossoró, Natal e Parnamirim. 
 
O Senac investe recursos na qualificação e formação profissional nas áreas de 
comércio e serviços, atuando em diversificados segmentos, tais como: idiomas, 
informática, beleza, gastronomia, turismo e hospitalidade, saúde, gestão e negócios. 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG SOCIEDADE ATIVA        DATA: 31.01.14 
 
SOCIEDADE ATIVA: Atenção – Senac seleciona profissionais 
 
 
 
O Senac/RN está selecionando profissionais na área de auxiliar administrativo, 
motorista, técnico de manutenção, analista administrativo, técnico de aprendizagem 
e pedagogos. Os salários variam entre R$ 904,00 e R$ 3.437,16, dependendo do 
cargo. 
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VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ        DATA: 31.01.14 
 
SENAC vai contratar profissionais por processo seletivo «  Blog do Seridó 
 

 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/RN) abriu processo seletivo 
para preenchimento de dez vagas de emprego, nos municípios de Natal, Mossoró, 
Macaíba e Caicó. Há oportunidades disponíveis para auxiliar administrativo, 
motorista, técnico de manutenção, analista administrativo, técnico de aprendizagem 
e pedagogos. 
 
Os salários variam entre R$ 904,00 e R$ 3.437,16, dependendo do cargo. Os 
interessados deverão cadastrar currículos, em um único cargo, pelo site 
http://curriculoweb.rn.senac.br, até a próxima sexta-feira (31). 
 
A seleção irá avaliar as competências dos candidatos, considerando etapas que 
podem variar entre análise curricular, prova de conhecimento técnico e prático, 
dinâmicas de grupo e entrevistas. O edital com o detalhamento das informações 
está disponível no site  www.rn.senac.br/trabalheconosco. O processo seletivo terá 
validade de dois anos, a contar da data de homologação da seleção, podendo ser 
prorrogável por igual período. 
 
 
Classificação: Positiva 
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