
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: BLOG DO CARLOS SKARLACK           DATA: 05.02.14               
 
Marcelo Queiroz lança cursos na área de gastronomia e encerra atividades da 
carreta-escola de Moda e Beleza do Senac, em São Paulo do Potengi 
 
 Nesta quinta-feira, 6.02, o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Fernandes de Queiroz, participará da entrega de certificados dos cursos da Carreta-
Escola de Moda e Beleza do Senac, em São Paulo do Potengi. Iniciativa do Sistema 
Fecomércio RN, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista local, a unidade 
móvel permaneceu na cidade entre os meses de setembro de 2013 e fevereiro de 
2014, no Sesc Ler da cidade. 

 
Nesse período, 150 potengienses foram beneficiados com as atividades da carreta-
escola. Foram oferecidos os cursos de Cabelereiro Assistente, Manicure e Pedicure, 
Depilador, Design de Sobrancelhas, Unhas Decoradas, Biossegurança para 
profissionais dos segmentos de Beleza e Auto Maquiagem. Todos inteiramente 
gratuitos, incluindo o material didático necessário ao desenvolvimento das 
atividades. 
 



 

Na ocasião, Marcelo Queiroz e o presidente do Sindivarejo de São Paulo do Potengi, 
Antônio Francisco  de Oliveira, farão o lançamento das atividades do Programa 
Senac de Gratuidade, na cidade. Serão oferecidos cursos  na área de gastronomia 
que acontecerão nas dependências do Sesc Ler.  Inicialmente,  serão três turmas 
para o curso de Auxiliar de Cozinha, totalizando 48 vagas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL RN NEWS         DATA: 05.02.14        
 
Secretaria de Turismo de Natal solicita projeto para revitalizar Vale das Cascatas | 
RN News 
 
O representante da empresa espanhola Baldrick e Munitz SL, Xavier Abad Riera se 
reuniu hoje, pela manhã, com o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (Seturde), Fernando Bezerril em seu gabinete onde apresentou através 
de sua solicitação o projeto para revitalizar o Vale das Cascatas que está 
abandonado na Via Costeira e como sugestão um projeto cultural para o Forte dos 
Reis Magos que será administrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). 
 
 A empresa espanhola está em atividade em alguns países da Europa e 
principalmente na Espanha, onde atua diretamente com governos e prefeituras, 
além da  França, México e agora, no Brasil. Xavier Riera apresentou um diagnóstico 
da situação do turismo em Natal, e fez uma explanação sobre o  projeto para 
revitalizar o Vale das Cascatas, transformando-o em um Parque de esportes náuticos 
moderno e sustentável.  “O parque traria benefícios no âmbito do turismo e 
cidadania, pois ampliaria a estadia do turista na cidade de Natal, e integraria os 
natalenses aquele complexo”, salientou Fernando Bezerril. 
 
Para o secretário, a união de esforços entre as secretarias municipal e estadual de 
Turismo, além do apoio da Fecomercio, Pólo da Via Costeira para dar um padrão de 
utilidade aquele equipamento começa agora com a bandeira levantada pela 
secretaria de Turismo de Natal. O projeto será levado e apresentado ainda esta 
semana em uma reunião com o presidente da Federação do Comércio do RN, 
Marcelo Queiroz e investidores interessados para que a ideia ganhe corpo e torne-se 
viável. “A Fecomercio é parceira em bons projetos que venham melhorar o turismo 
sustentável de Natal”, salienta Bezerril.  O projeto para o Vale das Cascatas objetiva 
aproveitar os recursos marítimos e naturais, que seriam destinados à esportes como 
surf, windsurf, kitesurf além da pesca recreativa. Segundo Xavier, este iria elevar a 
demanda turística fora da alta estação em Natal  já que teria capacidade de realizar 
eventos e congressos náuticos, além de dispor de lojas comerciais voltadas para o 
segmento náutico. 
 
Sobre o projeto cultural para o Forte dos Reis Magos foi proposto um plano de 
atrações turísticas para a fortaleza que contaria com uma oficina de turismo, onde 
seriam vendidos pacotes de viagens e passeios, renovação do mercado de 
artesanato que já existe no local e um centro de interpretação, aonde o visitante iria, 
a partir das novas tecnologias, interagir com a história daquele monumento. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO:KALLYNA KELLY   DATA: 05.02.14   
 
MODERNO E SUSTENTÁVEL – Projeto de revitalização do Vale das Cascatas prevê 
criação de Parque de Esportes Náuticos e espaço para eventos  
 
O representante da empresa espanhola Baldrick e Munitz SL, Xavier Abad Riera 
esteve reunido com o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (Seturde), Fernando Bezerril, onde apresentou através de sua solicitação 
o projeto para revitalizar o Vale das Cascatas que está abandonado na Via Costeira. A 
empresa espanhola está em atividade em alguns países da Europa e principalmente 
na Espanha, onde atua diretamente com governos e prefeituras, além da França, 
México e agora, no Brasil. Xavier Riera apresentou um diagnóstico da situação do 
turismo em Natal, e fez uma explanação sobre o projeto para revitalizar o Vale das 
Cascatas, transformando-o em um Parque de esportes náuticos moderno e 
sustentável. 
 
Para o secretário, a união de esforços entre as secretarias municipal e estadual de 
Turismo, além do apoio da Fecomercio, Pólo da Via Costeira para dar um padrão de 
utilidade aquele equipamento começa agora com a bandeira levantada pela 
secretaria de Turismo de Natal. O projeto será levado e apresentado ainda esta 
semana em uma reunião com o presidente da Federação do Comércio do RN, 
Marcelo Queiroz e investidores interessados. 
 
O projeto para o Vale das Cascatas objetiva aproveitar os recursos marítimos e 
naturais, que seriam destinados a esportes como surf, windsurf, kitesurf e pesca 
recreativa. Também teria capacidade de realizar eventos e congressos náuticos, 
além de dispor de lojas comerciais voltadas para o segmento náutico. 
 
Images da notícia: 
 
Foto-seturde-300x224 
Classificação: Positiva       
 



 

VEÍCULO:COMPANHIA DA NOTÍCIA     DATA: 05.02.14   
 
Secretaria de Turismo de Natal solicita projeto para revitalizar Vale das Cascatas -  
 
O representante da empresa espanhola Baldrick e Munitz SL, Xavier Abad Riera se 
reuniu na manhã desta segunda-feira, 2, com o secretário municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico (Seturde), Fernando Bezerril em seu gabinete onde 
apresentou através de sua solicitação o projeto para revitalizar o Vale das Cascatas 
que está abandonado na Via Costeira e como sugestão um projeto cultural para o 
Forte dos Reis Magos que será administrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). 
 
 
A empresa espanhola está em atividade em alguns países da Europa e 
principalmente na Espanha, onde atua diretamente com governos e prefeituras, 
além da França, México e agora, no Brasil. Xavier Riera apresentou um diagnóstico 
da situação do turismo em Natal, e fez uma explanação sobre o projeto para 
revitalizar o Vale das Cascatas, transformando-o em um Parque de esportes náuticos 
moderno e sustentável. “O parque traria benefícios no âmbito do turismo e 
cidadania, pois ampliaria a estadia do turista na cidade de Natal, e integraria os 
natalenses aquele complexo”, salientou Fernando Bezerril. 
 
Para o secretário, a união de esforços entre as secretarias municipal e estadual de 
Turismo, além do apoio da Fecomercio, Pólo da Via Costeira para dar um padrão de 
utilidade aquele equipamento começa agora com a bandeira levantada pela 
secretaria de Turismo de Natal. O projeto será levado e apresentado ainda esta 
semana em uma reunião com o presidente da Federação do Comércio do RN, 
Marcelo Queiroz e investidores interessados para que a ideia ganhe corpo e torne-se 
viável. “A Fecomercio é parceira em bons projetos que venham melhorar o turismo 
sustentável de Natal”, salienta Bezerril. O projeto para o Vale das Cascatas objetiva 
aproveitar os recursos marítimos e naturais, que seriam destinados à esportes como 
surf, windsurf, kitesurf além da pesca recreativa. Segundo Xavier, este iria elevar a 
demanda turística fora da alta estação em Natal já que teria capacidade de realizar 
eventos e congressos náuticos, além de dispor de lojas comerciais voltadas para o 
segmento náutico. 
 
Sobre o projeto cultural para o Forte dos Reis Magos foi proposto um plano de 
atrações turísticas para a fortaleza que contaria com uma oficina de turismo, onde 
seriam vendidos pacotes de viagens e passeios, renovação do mercado de 
artesanato que já existe no local e um centro de interpretação, aonde o visitante iria, 
a partir das novas tecnologias, interagir com a história daquele monumento. (Fonte: 
Assessoria de Imprensa da Seturde) 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG E-TURISMO     DATA: 05.02.14   
 
Empresa espanhola mostra projetos para a Via Costeira e Forte dos Reis Magos « 
e-Turismo  
 
O representante da empresa espanhola Baldrick e Munitz SL, Xavier Abad Riera, está 
em Natal. Ele tem projeto para revitalizar a área que serviria ao Vale das Cascatas, na 
Via Costeira. Xavier também tem proposta de projeto cultural para o Forte dos Reis 
Magos. 
 
O representante disse ao secretário de Turismo de Natal, Fernando Bezerril, que a 
empresa espanhola está em atividade em alguns países da Europa, como a França, e 
principalmente na Espanha, onde atua diretamente com governos e prefeituras. 
Depois do México, ele que ingressar agora no Brasil. 
 
Xavier fez uma explanação sobre o projeto para revitalizar o Vale das Cascatas, 
transformando-o em um parque de esportes náuticos moderno e sustentável, com 
ênfase no surfe, kitesurfe, windsurfe e pesca recreativa. 
 
O projeto será apresentado ainda esta semana ao presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN, Marcelo Queiroz, além de investidores 
interessados. 
 
Para o Forte dos Reis Magos, foi proposto um centro de interpretação, no qual o 
visitante poderia, a partir das novas tecnologias, interagir com a história daquele 
monumento. 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: TURISMO POR CRISTINA LIRA DE NATAL     DATA: 05.02.14   
Secretaria de Turismo de Natal solicita projeto para revitalizar Vale das Cascatas  
 
 
      O representante da empresa espanhola Baldrick e Munitz SL, Xavier Abad Riera 
se reuniu hoje, pela manhã, com o secretário municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico (Seturde), Fernando Bezerril em seu gabinete onde 
apresentou através de sua solicitação o projeto para revitalizar o Vale das Cascatas 
que está abandonado na Via Costeira e como sugestão um projeto cultural para o 
Forte dos Reis Magos que será administrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). 
 
     A empresa espanhola está em atividade em alguns países da Europa e 
principalmente na Espanha, onde atua diretamente com governos e prefeituras, 
além da  França, México e agora, no Brasil. Xavier Riera apresentou um diagnóstico 
da situação do turismo em Natal, e fez uma explanação sobre o  projeto para 
revitalizar o Vale das Cascatas, transformando-o em um Parque de esportes náuticos 
moderno e sustentável.  “O parque traria benefícios no âmbito do turismo e 
cidadania, pois ampliaria a estadia do turista na cidade de Natal, e integraria os 
natalenses aquele complexo”, salientou Fernando Bezerril. 
 
        Para o secretário, a união de esforços entre as secretarias municipal e estadual 
de Turismo, além do apoio da Fecomercio, Pólo da Via Costeira para dar um padrão 
de utilidade aquele equipamento começa agora com a bandeira levantada pela 
secretaria de Turismo de Natal. O projeto será levado e apresentado ainda esta 
semana em uma reunião com o presidente da Federação do Comércio do RN, 
Marcelo Queiroz e investidores interessados para que a ideia ganhe corpo e torne-se 
viável. “A Fecomercio é parceira em bons projetos que venham melhorar o turismo 
sustentável de Natal”, salienta Bezerril.  O projeto para o Vale das Cascatas objetiva 
aproveitar os recursos marítimos e naturais, que seriam destinados à esportes como 
surf, windsurf, kitesurf além da pesca recreativa. Segundo Xavier, este iria elevar a 
demanda turística fora da alta estação em Natal  já que teria capacidade de realizar 
eventos e congressos náuticos, além de dispor de lojas comerciais voltadas para o 
segmento náutico. 
 
           Sobre o projeto cultural para o Forte dos Reis Magos foi proposto um plano de 
atrações turísticas para a fortaleza que contaria com uma oficina de turismo, onde 
seriam vendidos pacotes de viagens e passeios, renovação do mercado de 
artesanato que já existe no local e um centro de interpretação, aonde o visitante iria, 
a partir das novas tecnologias, interagir com a história daquele monumento. 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM         DATA: 05.02.14   
Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos em diversas regiões - 
 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades 
de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições podem ser 
feitas de 03 a 14/02 no local onde acontecerão as aulas. O edital com informações 
detalhadas está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
 Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas 
em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 
exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. São 
oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda extra 
que faz diferença no orçamento doméstico. Em 2014, o PCG capacitará 2.673 
pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação. 
 
 Sobre as inscrições 
 
 Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que leva em consideração 
as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os aprovados é divulgada 
no site do Sesc dia 28/01,e as aulas têm início dia 03/02. 
 
 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 seguintes 
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. 
 
 Serviço: 
 
 O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de março do PCG Quando? De 03 a 
14/02  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, Caicó/RN)  
 Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião)  
 Sesc São Paulo do Potengi (Avenida Ouro Branco, nº. 297, Novo Juremal) 
INSCRIÇÕES GRATUITAS 



 

 Mais: www.sescrn.com.br 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI        DATA: 05.02.14   
 
Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos   - 
 
 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades 
de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições podem ser 
feitas de 03 a 14/02 no local onde acontecerão as aulas. O edital com informações 
detalhadas está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas 
em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 
exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. São 
oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda extra 
que faz diferença no orçamento doméstico. Em 2014, o PCG capacitará 2.673 
pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação. 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:BLOG GERALDO OLIVEIRA     DATA: 05.02.14   
 
Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos  
 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades 
de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições podem ser 
feitas de 03 a 14/02 no local onde acontecerão as aulas. O edital com informações 
detalhadas está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas 
em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 
exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. São 
oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda extra 
que faz diferença no orçamento doméstico. Em 2014, o PCG capacitará 2.673 
pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação. 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que leva em consideração as 
informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os aprovados é divulgada no 
site do Sesc dia 28/01,e as aulas têm início dia 03/02. 
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 seguintes 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. 
Classificação: Positiva       
 



 

VEÍCULO: JOTA RIBAMAR         DATA: 05.02.14   
 CURSOS GRATUITO SENAC 
 
 Técnico em Logística, Curso Básico de Libras e Editor de Vídeo estão entre os cursos 
oferecidos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) para o mês de fevereiro. Ao 
todo, são 818 vagas em 30 opções de capacitação nas áreas de saúde, turismo e 
hospitalidade, gestão e negócios, beleza, informática e comunicação.Até novembro 
de 2014, a instituição lançará mensalmente novos processos seletivos para cursos 
inseridos no Programa Senac Gratuidade. 
 
O Programa Senac de Gratuidade tem o objetivo de promover a inclusão social 
através da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. Por meio do Programa, o Sistema Fecomércio RN 
investirá mais de R$ 13 milhões em 2014, disponibilizando 10.098 bolsas de estudos 
para qualificar a população.Inscrições exclusivamente por meio do 
sitewww.rn.senac.br/psg. Serão contemplados os municípios de Natal, Mossoró, 
Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assú.Outros Cursos você confere no site do SENAC 
mencionado nesta matéria. 
 
 
Classificação: Positiva  
 
 



 

VEÍCULO:PORTAL NO MINUTO.COM    DATA: 06.02.14   
 
Senac abre inscrições para curso gratuitos  
 
 
 
As inscrições para o processo seletivo dos Cursos Técnicos Profissionalizantes do 
Serviço Social da Indústria (SESI-RN) e do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI-RN) se encerram domingo, 9 de fevereiro. 
 
As inscrições são gratuitas e só podem ser feitas através da internet. Estão sendo 
oferecidas 336 vagas (distribuídas entre Natal e Mossoró) para os seguintes cursos: 
Técnico em Eletrotécnica (42 vagas para Natal e 42 vagas para Mossoró); Técnico em 
Mecânica (42 vagas - Mossoró); Técnico em Petróleo e Gás (84 vagas - Mossoró); 
Técnico em Refrigeração e climatização (42 vagas – Natal) e Técnico em vestuário 
(84 vagas- Natal). 
 
Os cursos também são gratuitos. Para concorrer a uma das vagas o candidato deverá 
ter concluído o Ensino Fundamental II e ter, na data da matrícula, idade mínima de 
14 e máxima de 17 anos. 
 
As inscrições podem ser feitas pelo site 
http://www.advise.net.br/SIS/index.php?id_concurso=62  
 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:PORTAL JOTA RIBAMAR   DATA: 05.02.14   
 
CURSOS GRATUITO SENAC  
 
 Qua, 05 de Fevereiro de 2014 07:52  
 
 Técnico em Logística, Curso Básico de Libras e Editor de Vídeo estão entre os cursos 
oferecidos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) para o mês de fevereiro. Ao 
todo, são 818 vagas em 30 opções de capacitação nas áreas de saúde, turismo e 
hospitalidade, gestão e negócios, beleza, informática e comunicação.Até novembro 
de 2014, a instituição lançará mensalmente novos processos seletivos para cursos 
inseridos no Programa Senac Gratuidade.O Programa Senac de Gratuidade tem o 
objetivo de promover a inclusão social através da oferta de vagas gratuitas para a 
população de baixa renda em cursos de Formação Inicial e Nível Técnico. Por meio 
do Programa, o Sistema Fecomércio RN investirá mais de R$ 13 milhões em 2014, 
disponibilizando 10.098 bolsas de estudos para qualificar a 
população.Inscrições exclusivamente por meio do sitewww.rn.senac.br/psg. Serão 
contemplados os municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e 
Assú.Outros Cursos você confere no site do SENAC mencionado nesta matéria.  
 
 Adicionar comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO:  BLOG DO BG    DATA: 05.02.14   
TST autoriza Senac a contratar sem concurso  
 A obrigatoriedade de se submeter ao concurso público recai exclusivamente aos 
integrantes da Administração Pública direta e indireta, não sendo aplicável às 
entidades do Sistema “S”, mesmo estas sendo mantidas por contribuições de 
natureza compulsória. Com esse entendimento, a Quinta Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho negou provimento a agravo interporto pelo Ministério Público do 
Trabalho da 9ª Região (Paraná), que reivindicava a observância às regras do concurso 
público por parte do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). 
 
O MPT ajuizou ação civil pública por entender que o Senac não estaria observando 
os princípios do artigo 37 da Constituição Federal na hora de contratar funcionários, 
apesar de receber recursos públicos repassados mediante contribuições de natureza 
compulsória dos empregados do comércio. Entre as irregularidades nas 
contratações, citou roteiros de entrevistas nos quais o entrevistador fazia 
observações sobre a roupa, cabelo, unhas e postura dos candidatos. O MPT 
defendeu o fim de processos seletivos de admissão mediante a aplicação de testes 
psicológicos, dinâmicas de grupo e entrevistas, devido ao alto grau de subjetividade 
desses procedimentos. 
 
Em sua defesa, o Senac afirmou que o fato de receber contribuições compulsórias 
não altera sua natureza privada e que jamais se submeteu à regra do concurso 
público, acrescentando que não integra a Administração Pública direta ou indireta. 
 
O juíz da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba, ao examinar o caso, considerou que a 
natureza jurídica do Senac é privada, e que o fato de receber contribuições 
compulsórias não seria suficiente para equiparar a entidade aos entes da 
Administração Pública. Por essa razão, concluiu que o Senac não está sujeito aos 
preceitos do artigo 37 da Constituição e julgou improcedente a ação. 
 
O MPT recorreu, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) negou 
seguimento ao recurso. Dessa decisão, o MPT interpôs agravo ao TST defendendo a 
exigência de concurso público para a contratação de funcionários pelo Senac. 
 
A Quinta Turma negou provimento ao agravo sob a justificativa de que o disposto no 
artigo 37 da Constituição, que trata da obrigatoriedade do concurso para a admissão 
de pessoal, direciona-se expressamente aos entes integrantes da Administração 
Pública, não sendo aplicável ao Senac. A decisão, proferida à unanimidade, foi 
tomada com base no voto do relator, o ministro Emmanoel Pereira. (Fernanda 
Loureiro/LR) 
 
Processo: RR-1759600-81.2009.5.09.0007 
Fonte: Ascom – TRT/21ª Região 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:BLOG MARCOS DANTAS    DATA: 06.02.14   
 
FÓRUM  
 
Natal será palco do 5º Fórum de Turismo do RN, nos próximos dias 19 e 20 de 
fevereiro, no Centro de Convenções. O presidente da Flytour Viagens, Claiton 
Armelin, falará sobre o potencial de Natal como destino e o presidente da 
Associação das Agências de Viagem de São Paulo (Aviesp), Marcelo Matera, 
discorrerá sobre o fato de Natal ser, pela sexta vez consecutiva, o melhor destino do 
país para fazer turismo, segundo os associados da entidade. Ele falará por que a 
capital do RN fascina tanto os paulistas. A expectativa do evento é de reunir cerca de 
mil pessoas em cada dia. 
 
 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:PORTAL MERCARDO ABERTO    DATA: 03.02.14   
 
Dilma: Pronatec terá 8 milhões de matrículas até o fim do ano 
 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego já conta com 5,7 
milhões de matrículas, das quais 4 milhões feitas nos cursos de qualificação 
profissional e 1,7 milhão, nos cursos técnicos 
 
A presidenta Dilma Rousseff disse hoje (3) que o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) já conta com 5,7 milhões de matrículas, das 
quais 4 milhões feitas nos cursos de qualificação profissional e 1,7 milhão, nos cursos 
técnicos. “Até o final do ano, vamos chegar aos 8 milhões de matrículas que 
tínhamos nos comprometido quando lançamos esse programa”, disse. 
 
No programa semanal Café com a Presidenta, Dilma informou que 60% das 
matrículas do Pronatec foram feitas por jovens com idade entre 17 e 29 anos, o que, 
segundo ela, mostra que eles veem no programa a oportunidade de melhorar a 
formação e conseguir um bom emprego. “[Isso] também é ótimo para o Brasil, que 
precisa, cada vez mais, de técnicos e de trabalhadores qualificados, para aumentar a 
produtividade nas nossas empresas e a competitividade da economia brasileira”, 
acrescentou. Ela destacou que, em 2013, os cursos do Pronatec podiam ser 
encontrados em 3.200 municípios e que, este ano, chegarão a 4.260 cidades. 
 
Dilma explicou que o Pronatec oferece cursos técnicos que podem durar até dois 
anos, e cursos de qualificação com duração menor, de até quatro meses. Os cursos 
técnicos são oferecidos para quem está fazendo ou já terminou o Ensino Médio, 
disse. “Até o final de 2014, estarão em funcionamento mais 208 escolas técnicas 
federais. Já no início de março, teremos, em funcionamento, mais 151 escolas 
técnicas”, acrescentou. A presidente informou que o governo fez parceria com o 
Sistema S, como o Senai e o Senac, para a formação de técnicos nas mais variadas 
áreas. 
 
Nos cursos de qualificação profissional, mais de 4 milhões de trabalhadores fizeram 
a matrícula para melhorar a capacitação, dos quais 900 mil eram beneficiários do 
Programa Brasil sem Miséria. “Esse esforço tem sido especialmente importante para 
a indústria”, disse. Com o Pronatec, o governo oferece mais de 300 mil vagas em 
cursos em setores estratégicos, como petróleo e gás, tecnologia da informação, 
construção civil, energias renováveis, entre outros. A presidenta Dilma também 
lembrou que, em março, serão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção 
Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec), que seleciona jovens e 
adultos que já concluíram o ensino médio para as vagas dos cursos técnicos do 
Pronatec. 
 
*Fonte: Agência Brasil 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:JORNAL DE FATO.COM   DATA: 06.02.14   
 
Dilma: Pronatec terá 8 milhões de matrículas até o fim do ano - 
 
 A presidenta Dilma Rousseff disse hoje (3) que o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) já conta com 5,7 milhões de matrículas, das 
quais 4 milhões feitas nos cursos de qualificação profissional e 1,7 milhão, nos cursos 
técnicos. “Até o final do ano, vamos chegar aos 8 milhões de matrículas que 
tínhamos nos comprometido quando lançamos esse programa”, disse. 
 
 No programa semanal Café com a Presidenta, Dilma informou que 60% das 
matrículas do Pronatec foram feitas por jovens com idade entre 17 e 29 anos, o que, 
segundo ela, mostra que eles veem no programa a oportunidade de melhorar a 
formação e conseguir um bom emprego. “[Isso] também é ótimo para o Brasil, que 
precisa, cada vez mais, de técnicos e de trabalhadores qualificados, para aumentar a 
produtividade nas nossas empresas e a competitividade da economia brasileira”, 
acrescentou. Ela destacou que, em 2013, os cursos do Pronatec podiam ser 
encontrados em 3.200 municípios e que, este ano, chegarão a 4.260 cidades. 
 
 Dilma explicou que o Pronatec oferece cursos técnicos que podem durar até dois 
anos, e cursos de qualificação com duração menor, de até quatro meses. Os cursos 
técnicos são oferecidos para quem está fazendo ou já terminou o Ensino Médio, 
disse. “Até o final de 2014, estarão em funcionamento mais 208 escolas técnicas 
federais. Já no início de março, teremos, em funcionamento, mais 151 escolas 
técnicas”, acrescentou. A presidente informou que o governo fez parceria com o 
Sistema S, como o Senai e o Senac, para a formação de técnicos nas mais variadas 
áreas. 
 
 Nos cursos de qualificação profissional, mais de 4 milhões de trabalhadores fizeram 
a matrícula para melhorar a capacitação, dos quais 900 mil eram beneficiários do 
Programa Brasil sem Miséria. “Esse esforço tem sido especialmente importante para 
a indústria”, disse. Com o Pronatec, o governo oferece mais de 300 mil vagas em 
cursos em setores estratégicos, como petróleo e gás, tecnologia da informação, 
construção civil, energias renováveis, entre outros. 
 
 A presidenta Dilma também lembrou que, em março, serão abertas as inscrições 
para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica 
(Sisutec), que seleciona jovens e adultos que já concluíram o ensino médio para as 
vagas dos cursos técnicos do Pronatec. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: RN POLITICA EM DIA   DATA: 05.02.14   
 
INSTITUIÇÕES TÊM ATÉ 7 DE FEVEREIRO PARA APRESENTAR PROPOSTAS DE 
CURSOS GRATUITOS. 
 
 
O Ministério da Educação abriu nesta quinta-feira, 30, processo de seleção de 
instituições para oferta de vagas em cursos técnicos gratuitos subsequentes ao 
ensino médio. As instituições interessadas em oferecer vagas devem apresentar 
propostas ao MEC pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e 
Tecnológica (Sisutec), até 7 de fevereiro. 
 
Devem ser oferecidos 181 cursos técnicos de indústria, tecnologia da informação e 
comunicação, agropecuária, saúde, hospitalidade e lazer e infraestrutura, no âmbito 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). São áreas 
com aumento de demanda por técnicos de nível médio no país. As aulas começam 
ainda neste primeiro semestre. 
 
As vagas, gratuitas, podem ser oferecidas por: 
 
• Instituições de educação profissional das redes públicas federal, estaduais, do 
Distrito Federal e municipais. 
 
• Instituições particulares de educação superior e escolas técnicas de nível médio. 
 
• Fundações públicas que atuem na área da educação profissional e os serviços 
nacionais de aprendizagem do Sistema S (Senai, Senac, Senar e Senat) que aderirem 
ao Pronatec. 
 
A formalização das propostas deve ser feita pelo Sistema Nacional de Informação da 
Educação Profissional e Tecnológica (Sistec). O MEC divulgará as instituições 
selecionadas e os cursos oferecidos em 13 de março próximo. Os candidatos terão as 
inscrições abertas em 17 de março, conforme o cronograma: 
 
O Edital nº 1/2014 da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, que 
estabelece o cronograma e demais procedimentos para a apresentação de propostas 
de oferta de vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente por meio do 
Pronatec, foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 30. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 06.02.14             EDITORIA: ECONOMIA  

Ação que pede revisão do FGTS no país deve demorar 

A ação civil pública que pede a mudança do índice de correção do FGTS e que teria 
abrangência nacional está “numa fase muito inicial”, segundo a assessoria de 
comunicação da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Ainda não há uma data para a 
ação ser julgada e passar a ter efeito. 
João Maria 
Alves

A Caixa Econômica tem conseguido decisões favoráveis para manter a atual forma 
de correção 
 
A via judicial foi o único caminho encontrado até o momento para questionar o 
rendimento do fundo. “O banco não aceita a correção, então o caminho está sendo 
via judicial. O indicado é entrar com advogado”, afirma a justiça gaúcha, através da 
assessoria de comunicação. 
 
A defensora pública da União,  Fernanda Hahn, uma das autoras da ação civil pública 
que está na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, observa que está havendo uma 
procura muito grande de pessoas buscando auxílio jurídico para essa demanda em 
todo o país, o que vinha resultando em inúmeras ações judiciais individuais. “É por 
isso que ingressamos com ação”, justifica. 
 



 

Espera 
A alteração do índice de correção do FGTS dependeria de uma mudança na lei que 
determina o índice a ser usado ou de uma decisão judicial com abrangência nacional. 
De acordo com Fernanda Hahn, possíveis mudanças, porém, deverão demorar. 
Segundo ela, ”o banco provavelmente irá recorrer” e a ação acabará seguindo até o 
Supremo Tribunal Federal. 
 
A mesma posição é defendida pela Justiça Federal do RS onde a ação pública coletiva 
está tramitando desde o último dia 3. De acordo com a justiça gaúcha, a decisão 
dificilmente entrará em vigor logo após o julgamento. “Certamente a Caixa 
Econômica vai recorrer para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). 
Qualquer decisão tomada no TRF4 vai sofrer recurso, ou seja, certamente quem vai 
decidir de forma definitiva a questão é o Supremo Tribunal Federal (STF). Seja qual 
for a decisão, uma das partes não vai concordar e entrará com recurso que 
provavelmente vai chegar até o STF”, esclareceu. 

A própria Caixa Econômica Federal admitiu, através da assessoria de comunicação, 
que “recorrerá de qualquer decisão contrária ao Fundo de Garantia”. O Ministério 
do Trabalho e Emprego, onde se encontra o Conselho Curador do FGTS, gestor do 
Fundo, e o Ministério das Cidades, gestor da aplicação dos recursos, também foram 
procurados pela TRIBUNA DO NORTE para comentar o assunto, mas afirmaram que a 
Caixa, responsável pelo recolhimento do FGTS, era a fonte mais indicada. 
 
“A defesa judicial do FGTS é de responsabilidade da Caixa, no papel de agente 
operador. Cabe à Caixa recorrer de eventuais decisões que autorizem a atualização 
da conta vinculada de forma diferente do que está estabelecido em Lei. O Conselho 
Curador segue o que determina a Lei 8.036 (TR + 3% a.a) e qualquer mudança seria 
com mudança na própria Lei, isso não cabe ao Ministério do Trabalho e sim ao 
Legislativo”, afirmou o Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua assessoria 
de comunicação.  
 
Bate-papo - Fernanda Hahn 
Defensora pública da União do Rio Grande do Sul 
 
Por que a Defensoria escolheu a Justiça Federal do Rio Grande do Sul para 
ingressar com o pedido, já que a ação tem abrangência nacional? 
O art. 1º, da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), dispõe que não cabe Ação 
Civil Pública em matéria de FGTS. No entanto, o Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, que envolve a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 
já decidiu que esta previsão seria inconstitucional, quando se discutisse o direito dos 
empregados. Como esse entendimento não é consolidado em outros Tribunais 
entendeu-se por bem ajuizar em uma localidade onde não se teria eventual 
resistência inicial quanto à possibilidade de ajuizar a demanda coletiva. Mas cabe 
frisar que ainda não é algo definitivo, pois o Supremo Tribunal Federal vai analisar se 
é cabível ou não o ajuizamento de ACP em demanda de FGTS. 



 

 
O índice de correção usado pela Caixa está, de fato, errado como estão dizendo? 
O índice de correção determinado pela Lei é a Taxa Referencial, portanto legalmente 
este é o índice que deve ser utilizado. A CEF está cumprindo isso. A ação é para 
mudar o índice.  Entretanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu recentemente 
que a TR não é o melhor índice para mensurar o poder aquisitivo da moeda, ou seja, 
não é capaz de atualizar monetariamente os valores. Este é o principal fundamento 
da ação, pois a Lei do FGTS refere expressamente que os depósitos do FGTS devem 
ser corrigidos monetariamente, e a TR não vem cumprindo este papel. Referimos na 
ação que o INPC e o IPCA-E são índices que melhor refletem a inflação, mas 
requeremos que o magistrado decida qual deva ser este índice. 
 
Segundo advogados, quem possui ou já possuiu valores na conta do FGTS entre 
1999 e 2013 tem direito de receber a correção. Essa informação está correta? 
Estamos buscando na ação que haja a correção monetária dos saldos do FGTS por 
outro índice que não a TR desde 1999, mas isso ainda está sendo analisado pela 
Justiça. 
 
O efeito dessa decisão seria retroativo - de 2013 a 1999, quando a TR aproximou-se 
de 0 - ou a decisão valeria apenas para os valores que forem depositados após sua 
publicação? 
Isso vai depender da decisão a ser proferida no processo. 



 

 
 

Reajuste só foi vantajoso até 1998 

 
A correção do Fundo de Garantia por tempo de serviço com base na Taxa Referencial 
(TR) foi bom negócio para o trabalhador até 1998, quando as taxas fixadas para a TR 
ficaram próximas ou superaram os indicadores tradicionais de inflação. As 
informações constam em uma nota técnica do Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), publicada em junho de 2013. 
 



 

De acordo com o órgão, a partir de 1998, o que se observa é o crescente 
distanciamento da TR quando comparada ao INPC. “Essa tendência deveu-se, por 
um lado, à queda da taxa de juros da economia, e, por outro, aos critérios implícitos 
na definição do Redutor constante da metodologia de cálculo da TR”, afirma.  
O Dieese observa ainda que a Taxa Referencial aproximou-se de zero em 2012 e que, 
em 2013, havia a expectativa de que permanecesse nesse patamar.  
 
Supondo que o patamar das taxas de juros fosse mantido, o órgão aponta que seria 
preciso modificar o redutor ou a fórmula de cálculo da TR ou, ainda, eleger outra 
forma de atualização dos saldos do FGTS que possibilite sua valorização, ao mesmo 
tempo em que continue a ser “um importante fundo para a execução das políticas 
habitacionais do país, com acesso à crédito subsidiado pela população”. 
 

FGTS aquece busca por advogados 

Centenas de pessoas já procuram escritórios de advocacia de Natal para dar entrada 
com a ação que pede mudança na forma de correção do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS). Em pelo menos dois escritórios da cidade, mais de 500 
trabalhadores se reuniram em grupos na busca da correção dos valores. 
Divulgação

Escritórios cobram taxa inicial e percentual caso ganhem ação 
 
Entre essas pessoas está o administrador Roberto Veras, de 58 anos. Segundo ele, a 
informação a respeito da ação chegou através da imprensa e de sua advogada. “É 



 

um processo simples. É só fornecer a documentação e aguardar. Se vier a dar 
resultado, ótimo”, disse. 
 
A documentação necessária envolve o extrato do FGTS, incluindo todos os 
empregadores de 1999 até hoje, que pode ser obtido no site da Caixa; cópia das 
folhas da carteira de trabalho que contenham comprovação dos vínculos 
empregatícios do extrato; além de RG, CPF e comprovante de residência. 
 
Os preços cobrados pelos advogados podem variar. Conforme apurado pela 
reportagem, há escritórios que cobram cerca de R$ 150 - o que abrange a 
remuneração de advogado e contador - para dar entrada na ação. Além disso, ao 
final, também é cobrado 20% do valor da condenação. 
 
Apesar da demora do trâmite do processo, o administrador Roberto Veras não 
desanima. “Creio que qualquer demanda na Justiça é demorada, ainda mais numa 
situação dessa, em que o Governo vai usar todos os instrumentos possíveis para que 
não logremos êxito. Mas é como um investimento a longo prazo”, comentou. 
 
A advogada dele, Luísa Úrsula Azevedo, informou que as ações do escritório ainda 
estão em fase de formação. A expectativa é dar entrada até o final da próxima 
semana. “Estamos sendo procurados por muita gente. Agora estamos montando 
grupos para dar entrada. Da semana passada para cá, já recebi mais de 200 
pedidos”, explicou. “Ainda não temos ideia de quanto tempo vai demorar porque é 
um ação que está nascendo”, acrescentou.  
 
Segundo ela, a base da ação é a postura que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem 
adotado a respeito da Taxa Referencial (TR), índice cuja aplicação, disse ela, levou ao 
acúmulo de perdas em comparação a outros indexadores que paralelamente 
estiveram vigentes. “Se favorável, a ação vai gerar um impacto considerável na 
economia”, avaliou. 
 
De acordo com a advogada Viviana Menna, em torno de 300 pessoas já procuraram 
seu escritório para a correção. “Já entramos com cerca de dez ações. Começamos 
em dezembro e sete delas foram com grupos de cinco pessoas”, disse. Ela explica 
que a base da ação segue nota técnica número 125 do Dieese. “Essa nota diz que a 
TR foi manipulada de 1999 para cá a ponto de chegar em setembro de 2012 zerada, 
sem espelhar a inflação”, informou. 
 
Direito 
O presidente da Comissão dos Advogados Trabalhistas da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Renato Rodrigues, ressalta que não há decisão resguardando o direito 
do trabalhador nesse sentido. “O que existiu foi uma decisão do STF em que a TR 
não deve ser aplicada aos precatórios. Essa avalanche de ações pelo Brasil é mais 
uma criação do meio jurídico. Os advogados estão pegando carona na decisão dos 



 

precatórios, equiparando à decisão do STF. É importante observar que, por lei, TR 
mais correção são fatores de indexação do FGTS”, afirmou. 
 
Renato Rodrigues considera ainda que só a construção da jurisprudência vai ditar o 
rumo das decisões. “Enquanto os tribunais superiores não se pronunciarem, vamos 
ter as mais diversas decisões”, afirmou. “O que posso lhe dizer é que no Brasil são 
cinco ou seis decisões favoráveis para um universo de cerca de 40 mil ações, muitas 
delas julgadas e improcedentes”, afirmou. 
 
Para quem deseja indicação de um escritório para entrar coma ação, Renato 
Rodrigues aconselha procurar a sede da OAB, na Avenida Câmara Cascudo, 478 - 
Cidade Alta. 
 
ENTENDA O FUNDO DE GARANTIA 
O FGTS foi criado na década de 60 para proteger o trabalhador demitido sem justa 
causa. No início de cada mês, os empregadores depositam, em contas abertas na 
Caixa, em nome dos seus empregados e vinculadas ao contrato de trabalho, o valor 
correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Todo dia 10 as contas do FGTS 
recebem atualização monetária mensal mais juros de 3% ao ano. Os recursos podem 
ser sacados em algumas situações específicas. Veja abaixo algumas dessas situações, 
de acordo com informações da Caixa: 
 
- Na demissão sem justa causa; 
- No término do contrato por prazo determinado; 
- Na rescisão do contrato por extinção total ou parcial da empresa; 
- Na rescisão do contrato por falecimento do empregador individual; 
- Na rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior; 
- Na aposentadoria; 
- No caso de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural 
causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área de residência do 
trabalhador, quando a situação de emergência ou o estado de calamidade pública 
for assim reconhecido, por meio de portaria do Governo Federal; 
- No falecimento do trabalhador; 
- Quando o titular da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70 anos; 
- Quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV; 
- Quando o trabalhador ou seu dependente for acometido por câncer; 
- Quando o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal, em razão de 
doença grave; 
- Para aquisição de moradia própria, liquidação ou amortização de dívida ou 
pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional.  
 
Fonte: http://www.caixa.gov.br/fgts 

http://www.caixa.gov.br/fgts
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