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VEÍCULO: RN NEWS            DATA: 14.02.14              
 
Vendas do varejo no RN fecham 2013 com alta de 8,8%, 1,2 ponto percentual 
acima do registrado em 2012  | RN News 
 
O maior volume de investimentos públicos – que fez circular mais dinheiro na 
economia local – e os incentivos federais, como redução de IPI em alguns produtos e 
o programa Minha Casa Melhor (que aqueceu, principalmente, o segmento de 
Móveis e Eletrodomésticos), foram os grandes responsáveis pelo bom número das 
vendas do comércio potiguar em 2013, apesar do momento delicado vivido no ano 
passado pelo nosso turismo, um dos pilares da economia potiguar. Segundo os 
dados divulgados na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro, pelo IBGE, o 
Comércio Varejista Ampliado potiguar registrou aumento de vendas de 5,9% em 
dezembro, na comparação com dezembro de 2012. Com isso, o balanço final do ano 
aponta de 8,8% em relação às vendas de 2012 que, por sua vez, haviam crescido 
7,6%. 
 
“Registrar uma alta de 8,8% é extremamente positivo. É um percentual que 
representa praticamente três vezes o crescimento do PIB brasileiro e também mais 
de duas vezes maior que a alta nas vendas do país (que ficou em 3,9%). Isto em um 
ano em que tivemos uma crise sem precedente no nosso turismo. O que nos salvou 
foram mesmo os investimentos públicos e, claro, o trabalho de cada empresário do 
comércio e dos serviços deste estado. Nosso segmento foi o grande responsável pela 
abertura de novas vagas de trabalho e, sem dúvida, assumiu a condição de 
locomotiva do desenvolvimento potiguar”, afirma o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, referindo-se, também, ao fato de 
que, das 10.384 vagas de emprego com carteira assinada abertas no ano passado no 
estado, nada menos que 9.966 (cerca de 96%) foram geradas pelo setor de Comércio 
e Serviços. 
 
Nas comparações pontuais mensais o desempenho de vendas do comércio potiguar 
em 2013 foi melhor do que em 2012 principalmente no primeiro semestre. No seis 
meses entre janeiro e junho, em cinco deles as vendas cresceram mais em 2013 do 
que em 2012 (janeiro, fevereiro, março, abril e maio). Já nos seis meses 
compreendidos entre julho e dezembro, o desempenho do ano passado foi melhor 
em três (julho, setembro e novembro). No geral, foram nove meses de aumento 
maior de vendas em 2013, em relação a 2012. 
 
Entre os segmentos que registraram maiores altas nas vendas em 2013 está, por 
exemplo, o segmento de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que  registrou 
expansão no volume de vendas em 2013 da ordem de 10,3% em relação ao ano 
anterior, resultado que o levou a responder por 23,3% da taxa anual do varejo. 
Incluem-se nesta  atividade, por exemplo, as lojas de departamentos, que tiveram a 
maior influência no resultado, respondendo por 48% da taxa final da atividade. 



 

 
A atividade de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo, com crescimento de 1,9% em 2013 em relação ao ano anterior, exerceu o 
segundo maior impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%). 
 
A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 
registrou crescimento de 10,1%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 
maior contribuição à taxa anual do comércio varejista (15%). A variação de preços de 
medicamentos abaixo do Índice Geral e a expansão da massa de salários, somadas 
ao caráter de uso essencial de seus produtos, são os principais fatores explicativos 
do desempenho do segmento acima da média geral do varejo. 
 
A quarta maior contribuição à taxa global do varejo coube a atividade de 
Combustíveis e lubrificantes (14,6%), que apresentou, em 2013, resultado positivo 
no volume de vendas da ordem de 6,3% com relação ao ano anterior. Esse 
desempenho foi influenciado, não só pelo comportamento dos preços dos 
combustíveis, cujo aumento em 2013 (6,1%) ficou muito próximo da média geral 
(5,9%), segundo o IPCA, bem como pelo crescimento da frota nacional de veículos. 
 
Com aumento de 5,0% em relação ao ano anterior, a atividade de Móveis e 
eletrodomésticos exerceu o quinto maior impacto (14,4%) da taxa anual do varejo. A 
sexta maior contribuição para o resultado global no ano de 2013 coube ao segmento 
de Tecidos, vestuário e calçados, com uma variação de 3,5% em relação ao ano 
anterior, o mesmo resultado de 2012. 
 
 Curtir isso:  
Curtir Carregando... 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM            DATA: 14.02.14              
 
Comércio do RN fecha 2013  com alta de 8,8% em vendas  
 
 
 
 Comércio varejista do RN registrou aumento significativo de vendas no ano de 2013 
 
 O maior volume de investimentos públicos – que fez circular mais dinheiro na 
economia local – e os incentivos federais, como redução de IPI em alguns produtos e 
o programa Minha Casa Melhor (que aqueceu, principalmente, o segmento de 
Móveis e Eletrodomésticos), foram os grandes responsáveis pelo bom número das 
vendas do comércio potiguar em 2013, apesar do momento delicado vivido no ano 
passado pelo nosso turismo, um dos pilares da economia potiguar. Segundo os 
dados divulgados na manhã de quinta-feira, 13 de fevereiro, pelo IBGE, o Comércio 
Varejista Ampliado potiguar registrou aumento de vendas de 5,9% em dezembro, na 
comparação com dezembro de 2012. Com isso, o balanço final do ano aponta de 
8,8% em relação às vendas de 2012 que, por sua vez, haviam crescido 7,6%.  
 “Registrar uma alta de 8,8% é extremamente positivo. É um percentual que 
representa praticamente três vezes o crescimento do PIB brasileiro e também mais 
de duas vezes maior que a alta nas vendas do país (que ficou em 3,9%). Isto em um 
ano em que tivemos uma crise sem precedente no nosso turismo. O que nos salvou 
foram mesmo os investimentos públicos e, claro, o trabalho de cada empresário do 
comércio e dos serviços deste estado. Nosso segmento foi o grande responsável pela 
abertura de novas vagas de trabalho e, sem dúvida, assumiu a condição de 
locomotiva do desenvolvimento potiguar”, afirma o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, referindo-se, também, ao fato de 
que, das 10.384 vagas de emprego com carteira assinada abertas no ano passado no 
estado, nada menos que 9.966 (cerca de 96%) foram geradas pelo setor de Comércio 
e Serviços.  
 Nas comparações pontuais mensais o desempenho de vendas do comércio potiguar 
em 2013 foi melhor do que em 2012 principalmente no primeiro semestre. Já nos 
seis meses compreendidos entre julho e dezembro, o desempenho do ano passado 
foi melhor em três (julho, setembro e novembro). No geral, foram nove meses de 
aumento maior de vendas em 2013, em relação a 2012. 
 
 Segmento que mais empregou foi de artigo de vendas  
 Entre os segmentos que registraram maiores altas nas vendas em 2013 está, por 
exemplo, o segmento de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que  registrou 
expansão no volume de vendas em 2013 da ordem de 10,3% em relação ao ano 
anterior, resultado que o levou a responder por 23,3% da taxa anual do varejo. 
Incluem-se nesta atividade, por exemplo, as lojas de departamentos, que tiveram a 
maior influência no resultado, respondendo por 48% da taxa final da atividade.  
 A atividade de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 



 

fumo, com crescimento de 1,9% em 2013 em relação ao ano anterior, exerceu o 
segundo maior impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%).  
 A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 
registrou crescimento de 10,1%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 
maior contribuição à taxa anual do comércio varejista (15%). A variação de preços de 
medicamentos abaixo do Índice Geral e a expansão da massa de salários, somadas 
ao caráter de uso essencial de seus produtos, são os principais fatores explicativos 
do desempenho do segmento acima da média geral do varejo. 
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VEÍCULO: O MOSSOROENSE            DATA: 13.02.14             EDITORIA: ECONOMIA 
Comércio potiguar fecha 2013 com alta de 8,8% nas vendas 
 
 Detalhes Publicado em 13 de Fevereiro de 2014 : por Regy Carte  
 
Comércio: vendas aquecidas em 2013O maior volume de investimentos públicos – 
que fez circular mais dinheiro na economia local – e os incentivos federais, como 
redução de IPI em alguns produtos e o programa Minha Casa Melhor (que aqueceu, 
principalmente, o segmento de móveis e eletrodomésticos), foram os grandes 
responsáveis pelo bom número das vendas do comércio potiguar em 2013, apesar 
do momento delicado vivido no ano passado pelo nosso turismo, um dos pilares da 
economia potiguar. Segundo os dados divulgados na manhã desta quinta-feira, 13 de 
fevereiro, pelo IBGE, o comércio varejista ampliado potiguar registrou aumento de 
vendas de 5,9% em dezembro, na comparação com dezembro de 2012. Com isso, o 
balanço final do ano aponta de 8,8% em relação às vendas de 2012 que, por sua vez, 
haviam crescido 7,6%. 
 
“Registrar uma alta de 8,8% é extremamente positivo. É um percentual que 
representa praticamente três vezes o crescimento do PIB brasileiro e também mais 
de duas vezes maior que a alta nas vendas do país (que ficou em 3,9%). Isto em um 
ano em que tivemos uma crise sem precedente no nosso turismo. O que nos salvou 
foram mesmo os investimentos públicos e, claro, o trabalho de cada empresário do 
comércio e dos serviços deste estado. Nosso segmento foi o grande responsável pela 
abertura de novas vagas de trabalho e, sem dúvida, assumiu a condição de 
locomotiva do desenvolvimento potiguar”, afirma o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, referindo-se, também, ao fato de 
que, das 10.384 vagas de emprego com carteira assinada abertas no ano passado no 
estado, nada menos que 9.966 (cerca de 96%) foram geradas pelo setor de Comércio 
e Serviços. 
 
Nas comparações pontuais mensais o desempenho de vendas do comércio potiguar 
em 2013 foi melhor do que em 2012 principalmente no primeiro semestre. No seis 
meses entre janeiro e junho, em cinco deles as vendas cresceram mais em 2013 do 
que em 2012 (janeiro, fevereiro, março, abril e maio). Já nos seis meses 
compreendidos entre julho e dezembro, o desempenho do ano passado foi melhor 
em três (julho, setembro e novembro). No geral, foram nove meses de aumento 
maior de vendas em 2013, em relação a 2012. 
 
Desempenho 
 
Entre os segmentos que registraram maiores altas nas vendas em 2013 está, por 
exemplo, o segmento de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que  registrou 
expansão no volume de vendas em 2013 da ordem de 10,3% em relação ao ano 
anterior, resultado que o levou a responder por 23,3% da taxa anual do varejo. 



 

Incluem-se nesta atividade, por exemplo, as lojas de departamentos, que tiveram a 
maior influência no resultado, respondendo por 48% da taxa final da atividade. 
 
A atividade de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo, com crescimento de 1,9% em 2013 em relação ao ano anterior, exerceu o 
segundo maior impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%). 
 
A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 
registrou crescimento de 10,1%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 
maior contribuição à taxa anual do comércio varejista(15%). A variação de preços de 
medicamentos abaixo do Índice Geral e a expansão da massa de salários, somadas 
ao caráter de uso essencial de seus produtos, são os principais fatores explicativos 
do desempenho do segmento acima da média geral do varejo. 
 
A quarta maior contribuição à taxa global do varejo coube a atividade de 
Combustíveis e lubrificantes (14,6%), que apresentou, em 2013, resultado positivo 
no volume de vendas da ordem de 6,3% com relação ao ano anterior. Esse 
desempenho foi influenciado, não só pelo comportamento dos preços dos 
combustíveis, cujo aumento em 2013 (6,1%) ficou muito próximo da média geral 
(5,9%), segundo o IPCA, bem como pelo crescimento da frota nacional de veículos. 
 
Com aumento de 5,0% em relação ao ano anterior, a atividade de móveis e 
eletrodomésticos exerceu o quinto maior impacto (14,4%) da taxa anual do varejo. A 
sexta maior contribuição para o resultado global no ano de 2013 coube ao segmento 
de Tecidos, vestuário e calçados, com uma variação de 3,5% em relação ao ano 
anterior, o mesmo resultado de 2012. (Fonte: Fecomércio) 
 
Para comentar diretamente no site do jornal é preciso estar Registrado. 
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VEÍCULO: BLOG DO BG            DATA: 14.02.14              
 
Vendas do varejo no RN fecham 2013 com alta de 8,8% | Blog do BG 
 
O maior volume de investimentos públicos – que fez circular mais dinheiro na 
economia local – e os incentivos federais, como redução de IPI em alguns produtos e 
o programa Minha Casa Melhor (que aqueceu, principalmente, o segmento de 
Móveis e Eletrodomésticos), foram os grandes responsáveis pelo bom número das 
vendas do comércio potiguar em 2013, apesar do momento delicado vivido no ano 
passado pelo nosso turismo, um dos pilares da economia potiguar. Segundo os 
dados divulgados na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro, pelo IBGE, o 
Comércio Varejista Ampliado potiguar registrou aumento de vendas de 5,9% em 
dezembro, na comparação com dezembro de 2012. Com isso, o balanço final do ano 
aponta de 8,8% em relação às vendas de 2012 que, por sua vez, haviam crescido 
7,6%. 
 
“Registrar uma alta de 8,8% é extremamente positivo. É um percentual que 
representa praticamente três vezes o crescimento do PIB brasileiro e também mais 
de duas vezes maior que a alta nas vendas do país (que ficou em 3,9%). Isto em um 
ano em que tivemos uma crise sem precedente no nosso turismo. O que nos salvou 
foram mesmo os investimentos públicos e, claro, o trabalho de cada empresário do 
comércio e dos serviços deste estado. Nosso segmento foi o grande responsável pela 
abertura de novas vagas de trabalho e, sem dúvida, assumiu a condição de 
locomotiva do desenvolvimento potiguar”, afirma o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, referindo-se, também, ao fato de 
que, das 10.384 vagas de emprego com carteira assinada abertas no ano passado no 
estado, nada menos que 9.966 (cerca de 96%) foram geradas pelo setor de Comércio 
e Serviços. 
 
Nas comparações pontuais mensais o desempenho de vendas do comércio potiguar 
em 2013 foi melhor do que em 2012 principalmente no primeiro semestre. No seis 
meses entre janeiro e junho, em cinco deles as vendas cresceram mais em 2013 do 
que em 2012 (janeiro, fevereiro, março, abril e maio). Já nos seis meses 
compreendidos entre julho e dezembro, o desempenho do ano passado foi melhor 
em três (julho, setembro e novembro). No geral, foram nove meses de aumento 
maior de vendas em 2013, em relação a 2012. 
 
Entre os segmentos que registraram maiores altas nas vendas em 2013 está, por 
exemplo, o segmento de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que registrou 
expansão no volume de vendas em 2013 da ordem de 10,3% em relação ao ano 
anterior, resultado que o levou a responder por 23,3% da taxa anual do varejo. 
Incluem-se nesta  atividade, por exemplo, as lojas de departamentos, que tiveram a 
maior influência no resultado, respondendo por 48% da taxa final da atividade. 
 



 

A atividade de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo, com crescimento de 1,9% em 2013 em relação ao ano anterior,exerceu o 
segundo maior impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%). 
 
A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 
registrou crescimento de 10,1%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 
maior contribuição à taxa anual do comércio varejista (15%). A variação de preços de 
medicamentos abaixo do Índice Geral e a expansão da massa de salários, somadas 
ao caráter de uso essencial de seus produtos, são os principais fatores explicativos 
do desempenho do segmento acima da média geral do varejo. 
 
A quarta maior contribuição à taxa global do varejo coube a atividade 
de Combustíveis e lubrificantes (14,6%), que apresentou, em 2013, resultado 
positivo no volume de vendas da ordem de 6,3% com relação ao ano anterior. Esse 
desempenho foi influenciado, não só pelo comportamento dos preços dos 
combustíveis, cujo aumento em 2013 (6,1%) ficou muito próximo da média geral 
(5,9%), segundo o IPCA, bem como pelo crescimento da frota nacional de veículos. 
 
Com aumento de 5,0% em relação ao ano anterior, a atividade de Móveis e 
eletrodomésticos exerceu o quinto maior impacto (14,4%) da taxa anual do varejo. A 
sexta maior contribuição para o resultado global no ano de 2013 coube ao segmento 
de Tecidos, vestuário e calçados, com uma variação de 3,5% em relação ao ano 
anterior, o mesmo resultado de 2012. 
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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM            DATA: 14.02.14              
 
Vendas do varejo no RN fecham 2013 com alta de 8,8% - Notícias - Economia - 
Nominuto.com 
 
 
O maior volume de investimentos públicos – que fez circular mais dinheiro na 
economia local – e os incentivos federais, como redução de IPI em alguns 
produtos e o programa Minha Casa Melhor (que aqueceu, principalmente, o 
segmento de Móveis e Eletrodomésticos), foram os grandes responsáveis pelo bom 
número das vendas do comércio potiguar em 2013, apesar do momento delicado 
vivido no ano passado pelo nosso turismo, um dos pilares da economia potiguar. 
Segundo os dados divulgados na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro, pelo 
IBGE, o Comércio Varejista Ampliado potiguar registrou aumento de vendas de 
5,9% em dezembro, na comparação com dezembro de 2012. Com isso, o balanço 
final do ano aponta de 8,8% em relação às vendas de 2012 que, por sua vez, haviam 
crescido 7,6%. 
 
“Registrar uma alta de 8,8% é extremamente positivo. É um percentual que 
representa praticamente três vezes o crescimento do PIB brasileiro e também mais 
de duas vezes maior que a alta nas vendas do país (que ficou em 3,9%). Isto em um 
ano em que tivemos uma crise sem precedente no nosso turismo. O que nos salvou 
foram mesmo os investimentos públicos e, claro, o trabalho de cada empresário 
do comércio e dos serviços deste estado. Nosso segmento foi o grande 
responsável pela abertura de novas vagas de trabalho e, sem dúvida, assumiu a 
condição de locomotiva do desenvolvimento potiguar”, afirma o presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, referindo-se, também, ao 
fato de que, das 10.384 vagas de emprego com carteira assinada abertas no ano 
passado no estado, nada menos que 9.966 (cerca de 96%) foram geradas pelo setor 
de Comércio e Serviços. 
 
Nas comparações pontuais mensais o desempenho de vendas do comércio potiguar 
em 2013 foi melhor do que em 2012 principalmente no primeiro semestre. No seis 
meses entre janeiro e junho, em cinco deles as vendas cresceram mais em 2013 do 
que em 2012 (janeiro, fevereiro, março, abril e maio). Já nos seis meses 
compreendidos entre julho e dezembro, o desempenho do ano passado foi melhor 
em três (julho, setembro e novembro). No geral, foram nove meses de aumento 
maior de vendas em 2013, em relação a 2012. 
 
Entre os segmentos que registraram maiores altas nas vendas em 2013 está, por 
exemplo, o segmento de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que  registrou 
expansão no volume de vendas em 2013 da ordem de 10,3% em relação ao ano 
anterior, resultado que o levou a responder por 23,3% da taxa anual do varejo. 
Incluem-se nesta  atividade, por exemplo, as lojas de departamentos, que 



 

tiveram a maior influência no resultado, respondendo por 48% da taxa final da 
atividade. 
 
A atividade de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo, com crescimento de 1,9% em 2013 em relação ao ano anterior, exerceu o 
segundo maior impacto na formação da taxa geral do varejo (22,6%). 
 
A atividade de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que 
registrou crescimento de 10,1%, em relação ao ano anterior, apresentou a terceira 
maior contribuição à taxa anual do comércio varejista(15%). A variação de 
preços de medicamentos abaixo do Índice Geral e a expansão da massa de 
salários, somadas ao caráter de uso essencial de seus produtos, são os 
principais fatores explicativos do desempenho do segmento acima da média geral 
do varejo. 
 
A quarta maior contribuição à taxa global do varejo coube a atividade de 
Combustíveis e lubrificantes (14,6%), que apresentou, em 2013, resultado positivo 
no volume de vendas da ordem de 6,3% com relação ao ano anterior. Esse 
desempenho foi influenciado, não só pelo comportamento dos preços dos 
combustíveis, cujo aumento em 2013 (6,1%) ficou muito próximo da média geral 
(5,9%), segundo o IPCA, bem como pelo crescimento 
da frota nacional de veículos. 
 
Com aumento de 5,0% em relação ao ano anterior, a atividade de Móveis e 
eletrodomésticos exerceu o quinto maior impacto (14,4%) da taxa anual do varejo. A 
sexta maior contribuição para o resultado global no ano de 2013 coube ao segmento 
de Tecidos, vestuário e calçados, com uma variação de 3,5% em relação ao ano 
anterior, o mesmo 
resultado de 2012. 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE            DATA: 14.02.14             EDITORIA: NEGÓCIOS E 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE           DATA: 13.02.14              

 Inscrições para cursos gratuitos do Sesc terminam nesta sexta-feira | O Jornal de 
Hoje 
 

 
Decoração de sandálias será um dos cursos envolvidos. Foto:Divulgação 
Segue até amanhã (14/02), 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 até a sexta-feira, 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 será divulgada 
no site do Sesc dia 24/02,e as aulas têm início a partir do dia 10/03. 

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 

http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: BLOG DO BG            DATA: 14.02.14              
 
ATENÇÃO: Inscrições para cursos gratuitos do Sesc terminam nesta sexta-feira | 
Blog do BG 
 
 
Segue até esta sexta (14/02), 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 até a sexta-feira, 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 será divulgada 
no site do Sesc dia 24/02,e as aulas têm início a partir do dia 10/03. 
 
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: PORTAL NO AR            DATA: 14.02.14              

 
Inscrições para 231 vagas de cursos gratuitos do Sesc-RN terminam nesta sexta – 
Portal No Ar  
Portal no Ar - Política clippada em 13/02/2014  

Segue até amanhã (14/02), 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 até a sexta-feira, 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 será divulgada 
no site do Sesc dia 24/02,e as aulas têm início a partir do dia 10/03. 

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 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/75855985
http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/75855985
http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/75855985
http://portalnoar.com/politica
http://www.sescrn.com.br/
http://www.sescrn.com.br/
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Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: COMPANHIA DA NOTÍCIA            DATA: 14.02.14              
 
Semtas oferece 150 vagas remanescentes para cursos do Pronatec - Companhia da 
Notícia - Informação com personalidade. 
 
A prefeitura do Natal, por meio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de 
Natal (Semtas), está com inscrições abertas para preenchimento de vagas do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), ofertados 
pelo Senac e Escola de Enfermagem de Natal/UFRN. Estão sendo ofertadas 150 
vagas em 10 cursos distintos, com aula inaugural prevista para o dia 24 de abril. 
 
Os interessados em fazer a pré-matrícula devem procurar a Semtas (Avenida 
Bernardo Vieira, 2180 – ao lado da Yamaha Motos) de 8 às 15 h0ras, munidos com a 
seguinte documentação: CPF e RG (original e cópia) comprovante de residência, 
número do NIS, número do PIS, número da conta bancária (conta fácil ou poupança 
da Caixa Econômica Federal) e comprovante de escolaridade. 
 
  
 
(Fonte: www.natal.rn.gov.br) 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM            DATA: 14.02.14              
 
Senac abre 1.277 bolsas de estudo para 34 cursos no RN - 
 
 
Ilustrativa 

 
 Bolsas de estudo são para quatro cidades do RN 
 
 O Programa Senac de Gratuidade abre, nesta quinta-feira (13), inscrições para 1277 
bolsas de estudos. Ao todo serão disponibilizados 34 cursos com início no mês 
de março, em unidades do Senac em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, 
Caicó, Assú. 
 
 Entre as formações disponíveis, estão Técnico em Segurança do Trabalho, Manicure 
e Pedicure, Editor de Projeto Visual Gráfico, Operador de Caixa e Administrador de 
Redes.  
 
 Os candidatos, obrigatoriamente, devem possuir renda familiar mensal por pessoa 
de até dois salários mínimos federais e atender às exigências do curso selecionado, 
que variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
 O PSG é uma iniciativa do Senac que tem o objetivo de promover a inclusão social 
por meio da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. 
 
 A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem de inscrições efetuadas no 
site do PSG. Os candidatos com as melhores classificações serão convocados, por 
meio da publicação de listas no site do Programa, para apresentação dos 
documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. Serão 
realizadas convocações ao longo o período de inscrição até o preenchimento de 
todas as vagas. Os cursos e quadro de vagas disponíveis podem ser vistos aqui. As 
inscrições podem ser feitas a partir de 0h desta quinta no site do PSG até o dia 20 de 
fevereiro. 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM            DATA: 13.02.14              
 
Semtas oferece 150 vagas remanescentes para cursos do Pronatec - Notícias - 
Economia - Nominuto.com 
 
 
 
A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de 
Natal (Semtas) está com inscrições abertas para preenchimento de vagas do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), ofertados 
pelo Senac e Escola de Enfermagem de Natal/UFRN.  
 
Os interessados em fazer a pré-matrícula devem procurar a Semtas (Avenida 
Bernardo Vieira, 2180 – ao lado da Yamaha Motos) de 8h00 às 15 h00, munidos com 
a seguinte documentação: CPF e RG (original e Xerox), comprovante de residência, 
número do NIS, número do PIS, número da conta bancária (conta fácil ou poupança 
da Caixa Econômica Federal) e comprovante de escolaridade. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL G1.COM            DATA: 13.02.14              
 
G1 - Prefeitura de Natal oferece 150 vagas remanescentes do Pronatec - notícias 
em Rio Grande do Norte 
 
 13/02/2014 16h33 
 
 Prefeitura de Natal oferece 150 vagas remanescentes do Pronatec  
 Cursos são ofertados pelo Senac e Escola de Enfermagem da UFRN.interessados em 
fazer a pré-matrícula devem procurar a Semtas.  
 
 A Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Natal (Semtas) está com inscrições 
abertas para preenchimento de vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) e Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). 
 
 Estão sendo ofertadas 150 vagas em 10 cursos distintos, com aula inaugural prevista 
para o dia 24 de abril. Os interessados em fazer a pré-matrícula devem procurar a 
Semtas, na avenida Bernardo Vieira, 2180, ao lado da Yamaha Motos. O 
atendimento acontecerá entre as 8h e 15h. 
 
Os interessados nas inscrições devem ir ao local com a seguinte documentação: CPF 
e RG (original e Xerox), comprovante de residência, número do NIS, número do PIS, 
número da conta bancária (conta fácil ou poupança da Caixa Econômica Federal) e 
comprovante de escolaridade. 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG            DATA: 13.02.14              
 
Semtas oferece 150 vagas remanescentes para cursos do Pronatec | Blog do BG 
 
 
 
13 de fevereiro 2014 às 12h15 
 
A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de 
Natal (Semtas) está com inscrições abertas para preenchimento de vagas do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), ofertados 
pelo Senac e Escola de Enfermagem de Natal/UFRN. Estão sendo ofertadas 150 
vagas em 10 cursos distintos, com aula inaugural prevista para o dia 24 de abril. 
 
Os interessados em fazer a pré-matrícula devem procurar a Semtas (Avenida 
Bernardo Vieira, 2180 – ao lado da Yamaha Motos) de 8h00 às 15 h00, munidos com 
a seguinte documentação: CPF e RG (original e Xerox), comprovante de residência, 
número do NIS, número do PIS, número da conta bancária (conta fácil ou poupança 
da Caixa Econômica Federal) e comprovante de escolaridade. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 VEÍCULO: BLOG DO VT            DATA: 14.02.14              
 
BOLSAS DO SENAC 
 
Criado em Quinta, 13 Fevereiro 2014 08:18  
 
 Escrito por Administrator  
 
Senac abre 1.277 bolsas de estudo para 34 cursos no RN 
 
O Programa de Gratuidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) 
abriu nesta quinta-feira (13) inscrições para 1.277 bolsas de estudos no Rio Grande 
do Norte. Ao todo serão disponibilizados 34 cursos com início no mês de março em 
unidades do Senac em Natal, Mossoró, Parnamirim, Macaíba, Caicó e Assu. 
 
Entre as formações disponíveis, estão Técnico em Segurança do Trabalho, Manicure 
e Pedicure, Editor de Projeto Visual Gráfico, Operador de Caixa, Administrador de 
Redes, entre outras. Os cursos e quadro de vagas disponíveis podem ser vistos aqui. 
As inscrições podem ser feitas a partir de 0h desta quinta no site do PSG até o dia 20 
de fevereiro. 
 
Os candidatos, obrigatoriamente, devem possuir renda familiar mensal por pessoa 
de até dois salários mínimos federais e atender às exigências do curso selecionado, 
que variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
O PSG é uma iniciativa do Senac que tem o objetivo de promover a inclusão social 
por meio da oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda em cursos de 
Formação Inicial e Nível Técnico. 
 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem de inscrições efetuadas no 
site do PSG. Os candidatos com as melhores classificações serão convocados, por 
meio da publicação de listas no site do programa, para apresentação dos 
documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo qual optou. 
 
Serão realizadas convocações ao longo o período de inscrição até o preenchimento 
de todas as vagas. 
 
 
Classificação: Positiva
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