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Fecomercio-RN projeta crescimento de vendas e geração de empregos 

durante a Copa em Natal 

02/06/2014 - 15:33 
Investimentos na capital potiguar para o Mundial geraram também ganhos com 
turismo e aumento da capacitação profissional 
Paulo Victor Correia/Portal da Copa 

 
O taxista Raimundo Damasceno aproveitou os cursos de línguas oferecidos para 
"desenrolar o inglês" 
Os investimentos em infraestrutura em Natal para a Copa do Mundo 2014 – a capital 
potiguar vai receber quatro jogos na primeira fase do torneio – também são 
refletidos na economia local, com o crescimento na geração de empregos e 
fortalecimento financeiro na região. 

O comércio registrou crescimento em vendas no varejo desde o início da 
estruturação da cidade para o Mundial. Pelos dados da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomercio-RN), em 2013 houve 
alta de 8,8%, número acima da média nacional. A expectativa é que o aumento seja 
ainda maior este ano. “Teremos mais dinheiro circulando na economia”, comenta 
Luciano Kleiber, assessor de Comunicação e Marketing da Fecomercio-RN. 

Os ganhos com turismo também já são verificados. Um estudo recente da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que 
serão abertas, em todo o país, quase 48 mil novas vagas de emprego no setor 
turístico entre abril e junho, em virtude da Copa. No Rio Grande do Norte, deverão 
ser aproximadamente 1.400 novas vagas. 



 

“Isso representa cerca de 1,5% dos empregos formais gerados pelo setor de serviços 
na capital. Além disso, somente em salários, mensalmente estes novos empregos 
irão injetar algo em torno de R$ 1,2 milhão na economia natalense”, afirma o 
assessor de imprensa da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte (Setur-RN), 
Sérgio Vilar. 

Luciano Kleiber, da Fecomercio-RN, acredita que outro ponto positivo do Mundial na 
capital potiguar será em relação aos ganhos de imagem para Natal. “Teremos uma 
grande exposição de nossa cidade para o mundo. Levando-se em conta que o sorteio 
da tabela foi relativamente generoso conosco, será uma vitrine de muito respeito”, 
comenta. Durante a Copa, o Ministério do Turismo estima que 172 mil pessoas 
visitem na capital potiguar. 

Capacitação 
Desde que a capital potiguar foi selecionada como sede do Mundial, a capacitação 
de trabalhadores do comércio também aumentou. “Houve um grande avanço na 
questão da preparação dos colaboradores. Hoje, muitos estabelecimentos têm pelo 
menos um vendedor ou gerente que fale um segundo idioma. Em 2013, o Sistema 
Fecomércio, através do Senac, disponibilizou mais de 45 mil vagas em cursos 
técnicos e de capacitação profissional. Isso representa um crescimento de cerca de 
10 mil vagas, considerando o resultado de 2012”, conta Luciano Kleiber. 

Além do Senac, as prefeituras de Natal e São Gonçalo do Amarante, que iniciou no 
dia 31 de maio as operações do Aeroporto Aluízio Alves, também promoveram 
cursos gratuitos de capacitação para língua estrangeira. 
Um deles foi o "Fala Mais", em São Gonçalo do Amarante. Na oportunidade, os 
taxistas que trabalham no novo aeroporto precisaram se capacitar com o curso de 
inglês ou espanhol. E um desses beneficiados foi Raimundo Damasceno. “Tem dois 
meses que estou fazendo o curso. Já tenho uma certa experiência por ter trabalho 
em hotéis por 15 anos, mas com o curso dá pra desenrolar bem o inglês”, conta. 

Paulo Victor Correia, do Portal da Copa em Natal (RN) 
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Copa traz crescimento de vendas e empregos em Natal - 
 
Foto: ebc.com 

 
 
 Comércio de Natal aumenta vendas com a realização da Copa do Mundo 
 
 Os investimentos que estão sendo feitos em Natal como uma das sedes da Copa do 
Mundo estão gerando também ganhos com turismo e aumento da capacitação 
profissional.  Taxistas e outros profissionais que vão atuar na cidade estão 
aproveitando cursos de línguas oferecidos para falar inglês com os turistas e 
visitantes.  
 
 O comércio registrou crescimento em vendas no varejo desde o início da 
estruturação da cidade para o Mundial. Pelos dados da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (FECOMERCIO-RN), em 2013 houve 
alta de 8,8%, número acima da média nacional. A expectativa é que o aumento seja 
ainda maior neste ano. “Teremos mais dinheiro circulando na economia”, comenta 
Luciano Kleiber, assessor de Comunicação e Marketing da Fecomercio-RN.  
 
 Os ganhos com turismo também já são verificados. Um estudo recente da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que 
serão abertas, em todo o país, quase 48 mil novas vagas de emprego no setor 
turístico entre abril e junho, em virtude da Copa. No Rio Grande do Norte, deverão 
ser aproximadamente 1.400 novas vagas.  
 
 “Isso representa cerca de 1,5% dos empregos formais gerados pelo setor de serviços 
na capital. Além disso, somente em salários, mensalmente estes novos empregos 
irão injetar algo em torno de R$ 1,2 milhão na economia natalense”, afirma o 
assessor de imprensa da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte (SETUR-RN), 
Sérgio Vilar.  
 
 Luciano Kleiber, da Fecomercio-RN, acredita que outro ponto positivo do Mundial 



 

na capital potiguar será em relação aos ganhos de imagem para Natal. “Teremos 
uma grande exposição de nossa cidade para o mundo. Levando-se em conta que o 
sorteio da tabela foi relativamente generoso conosco, será uma vitrina de muito 
respeito”, comenta. Durante a Copa, o Ministério do Turismo estima que 172 mil 
pessoas visitem a capital potiguar. 
 
 Profissionais estão recebendo capacitação  
 Desde que a capital potiguar foi selecionada como sede do Mundial, a capacitação 
de trabalhadores do comércio também aumentou. “Houve um grande avanço na 
questão da preparação dos colaboradores. Hoje, muitos estabelecimentos têm pelo 
menos um vendedor ou gerente que fale um segundo idioma. Em 2013, o Sistema 
Fecomércio, através do Senac, disponibilizou mais de 45 mil vagas em cursos 
técnicos e de capacitação profissional. Isso representa um crescimento de cerca de 
10 mil vagas, considerando o resultado de 2012”, conta Luciano Kleiber.  
 
 Além do Senac, as prefeituras de Natal e São Gonçalo do Amarante, que iniciou no 
dia 31 de maio as operações do Aeroporto Aluízio Alves, também promoveram 
cursos gratuitos de capacitação para língua estrangeira.  
 
 Um deles foi o “Fala Mais”, em São Gonçalo do Amarante. Na oportunidade, os 
taxistas que trabalham no novo aeroporto precisaram se capacitar com o curso de 
inglês ou espanhol. E um desses beneficiados foi Raimundo Damasceno. “Tem dois 
meses que estou fazendo o curso. Já tenho uma certa experiência por ter trabalhado 
em hotéis por 15 anos, mas com o curso dá pra desenrolar bem o inglês”, conta. 
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Entidades projetam crescimento de vendas e geração de empregos durante a Copa 
em Natal - 
 

 
Foto: Assecom 
 
 De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande 
do Norte (Fecomércio/RN) informou que desde o início da estruturação da cidade 
Natal para a Copa do Mundo registrou crescimento em vendas no varejo. Em 2013, 
houve alta de 8,8%, número acima da média nacional, enfatiza o Fecomércio. 
 
 Segundo o assessor de Comunicação e Marketing da entidade, Luciano Kleiber, a 
expectativa é que o aumento seja maior este ano, pois mais dinheiro estará 
circulando na economia. 
 
 Outro ponto destacado por Luciano Kleiber é a imagem de Natal para o mundo. O 
Ministério do Turismo estima que visitem a cidade durante os jogos cerca de 172 mil 
pessoas. 
 
 Estudo recente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) mostra que em virtude do Mundial na capital potiguar deverão se abertas 
aproximadamente 1,4 mil novas vagas de emprego no setor turístico. 
 
 O assessor de imprensa da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte 
(Setur/RN) explica que este número representa cerca de 1,5% dos empregos formais 
gerados pelo setor de serviços na capital. 
 
 Somente em salários, mensalmente estes novos empregos vão injetar algo em torno 
de R$ 1,2 milhão na economia natalenses. 
 
 Desde que a capital potiguar foi selecionada como sede do Mundial, a capacitação 
de trabalhadores do comércio também aumentou. “Houve um grande avanço na 
questão da preparação dos colaboradores. Hoje, muitos estabelecimentos têm pelo 
menos um vendedor ou gerente que fale um segundo idioma. 



 

 
 Em 2013, o Sistema Fecomércio, através do Senac, disponibilizou mais de 45 mil 
vagas em cursos técnicos e de capacitação profissional. Isso representa um 
crescimento de cerca de 10 mil vagas, considerando o resultado de 2012”, conta 
Luciano Kleiber. 
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Blog do Sidney Silva » Exposição de Cândido Portinari chega ao Seridó 
 

 
 
Obras de Portinari serão exibidas 
 
Desde abril em terras potiguares, a exposição Portinari – Trabalho e Jogo chega ao 
Seridó. O acervo, que faz parte do projeto ArteSesc, do Departamento Nacional, será 
aberto ao público de 02 a 13 de junho, no Sesc Seridó, localizado na Rua: 
Washington Luiz, 55, das 08h às 17h. A entrada é gratuita. 
 



 

Resultado de uma parceria entre o Sesc, o Projeto Portinari e os Museus Castro 
Maya, a mostra reúne reproduções em fotografia de pinturas, gravuras e desenhos 
do artista plástico brasileiro. As obras são destinadas ao público infantojuvenil, e tem 
a finalidade de integrar os conceitos de trabalhar e brincar entre as crianças. Dentre 
as obras do artista, os visitantes poderão encontrar trabalhos como: Lavadeiras; 
Menino com carneiro; O sapateiro de Brodowski; Grupo de meninas brincando e 
Menino com pião. Até agosto, a exposição circulará pelas cidades de Currais Novos, 
Santa Cruz, Macaíba e Zona Norte. 
 
Cândido Portinari 
 
Nascido na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, Cândido Torquato 
Portinari (1903-1962) retratou sua terra e sua gente, colocando cores e formas em 
cenários tão reais que se transformaram em obra de arte. A delicadeza do traço, a 
expressão marcante dos trabalhadores, as cenas rurais e as brincadeiras de criança 
são parte integrante de suas criações. 
 
 Esse post foi publicado por Sidney Silva em 2 de junho de 2014 às 22:20, e está 
arquivado em Caicó. Seguir as respostas a esse artigo através do RSS 2.0. Você pode 
enviar respostas ou trackback de seu próprio site. 
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Exposição de Cândido Portinari chega ao Seridó   - 
 
 
Desde abril em terras potiguares, a exposição Portinari – Trabalho e Jogo chega ao 
Seridó. O acervo, que faz parte do projeto ArteSesc, do Departamento Nacional, será 
aberto ao público de 02 a 13 de junho, no Sesc Seridó, localizado na Rua: 
Washington Luiz, 55, das 08h às 17h. A entrada é gratuita. 
 
 Resultado de uma parceria entre o Sesc, o Projeto Portinari e os Museus Castro 
Maya, a mostra reúne reproduções em fotografia de pinturas, gravuras e desenhos 
do artista plástico brasileiro.  As obras são destinadas ao público infantojuvenil, e 
tem a finalidade de integrar os conceitos de trabalhar e brincar entre as crianças. 
Dentre as obras do artista, os visitantes poderão encontrar trabalhos como: 
Lavadeiras; Menino com carneiro; O sapateiro de Brodowski; Grupo de meninas 
brincando e Menino com pião. Até agosto, a exposição circulará pelas cidades de 
Currais Novos, Santa Cruz, Macaíba e Zona Norte. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
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Portal Mercado Aberto 
 
02/06/2014 15h27 
  
 Exposição de Cândido Portinari chega ao Seridó 
 Até agosto, a mostra com reproduções do artista será apresentada em cidades do 
RN 
 
Desde abril em terras potiguares, a exposição Portinari – Trabalho e Jogo chega ao 
Seridó. O acervo, que faz parte do projeto ArteSesc, do Departamento Nacional, será 
aberto ao público de 02 a 13 de junho, no Sesc Seridó, localizado na Rua: 
Washington Luiz, 55, das 08h às 17h. A entrada é gratuita. 
 
Resultado de uma parceria entre o Sesc, o Projeto Portinari e os Museus Castro 
Maya, a mostra reúne reproduções em fotografia de pinturas, gravuras e desenhos 
do artista plástico brasileiro.  
 
As obras são destinadas ao público infantojuvenil, e tem a finalidade de integrar os 
conceitos de trabalhar e brincar entre as crianças. Dentre as obras do artista, os 
visitantes poderão encontrar trabalhos como: Lavadeiras; Menino com carneiro; O 
sapateiro de Brodowski; Grupo de meninas brincando e Menino com pião. 
 
 Até agosto, a exposição circulará pelas cidades de Currais Novos, Santa Cruz, 
Macaíba e Zona Norte. 
 
Cândido Portinari 
 
Nascido na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, Cândido Torquato 
Portinari (1903-1962) retratou sua terra e sua gente, colocando cores e formas em 
cenários tão reais que se transformaram em obra de arte. A delicadeza do traço, a 
expressão marcante dos trabalhadores, as cenas rurais e as brincadeiras de criança 
são parte integrante de suas criações.  
 
Serviço: 
 
Portinari – Trabalho e Jogo 
 
Sesc Seridó. Rua Washington Luiz, 55. Boa Passagem 
 
Data: 02 a 13/06 (Seg. à sexta-feira) 
 
Horário: 08h às 17h  



 

 
Entrada Gratuita 
 
Fonte: Sesc RN 
 
0 Comentário 
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Exposição de Cândido Portinari chega ao Seridó - Blog do Robson Pires 

 
 
02/jun/2014 
  
ás 10:41 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Exposição de Cândido Portinari chega ao Seridó  
 
Desde abril em terras potiguares, a exposição Portinari – Trabalho e Jogo chega ao 
Seridó. O acervo, que faz parte do projeto ArteSesc, do Departamento Nacional, será 
aberto ao público de 02 a 13 de junho, no Sesc Seridó, localizado na Rua: 
Washington Luiz, 55, das 08h às 17h. A entrada é gratuita. 
 
Resultado de uma parceria entre o Sesc, o Projeto Portinari e os Museus Castro 
Maya, a mostra reúne reproduções em fotografia de pinturas, gravuras e desenhos 



 

do artista plástico brasileiro. As obras são destinadas ao público infantojuvenil, e tem 
a finalidade de integrar os conceitos de trabalhar e brincar entre as crianças. Dentre 
as obras do artista, os visitantes poderão encontrar trabalhos como: Lavadeiras; 
Menino com carneiro; O sapateiro de Brodowski; Grupo de meninas brincando e 
Menino com pião. Até agosto, a exposição circulará pelas cidades de Currais Novos, 
Santa Cruz, Macaíba e Zona Norte. 
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Caicó receberá neste sábado o Programa Defensoria Pública na comunidade » Blog 
do Marcos Dantas 
 
 
Clippada em: 02/06/2014 
 
A Defensoria Pública do RN convida a população de Caicó, a participar da 9ª edição 
do Programa Defensoria Pública na Comunidade que será realizada no dia 07 de 
junho (sábado), a partir das 9 horas, na Escola Estadual Professora Calpúrnia Caldas 
de Amorim – EECCAM, no bairro Barra Nova, na cidade de Caicó. A execução da 9ª 
edição do Programa Defensoria Pública na Comunidade, que acontecerá pela 
primeira vez na nossa cidade, contará com o Atendimento Jurídico prestado por 
Defensores Públicos do Estado, equipe multidisciplinar composta por Psicólogo e 
Assistente Social e Servidores da Instituição, durante o período das 9 às 16 horas. O 
atendimento beneficiará a população de Caicó. 
 
A SEJUC realizará a confecção de CPF e Carteira de Trabalho. Secretaria Municipal de 
Saúde de Caicó – com serviços de Imunização, coleta de Testes Rápidos de HIV e 
Sífilis, trabalho educativo sobre DST; Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e 
Assistência Social de Caicó – com Bolsa Família Itinerante; Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; SENAC – que realizará atendimento de cortes de cabelo à 
população; UERN – Campus de Caicó – com atendimento em saúde bucal e 
orientações; IV URSAP – com Conselho Tutelar; Escoteiros – com inscrição para 
formação e participação em grupo de escoteiros; dentre outros serviços. 
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Banco de vagas do Senac oferece 140 vagas 
 
 
Oportunidades 
 
 Vagas são para grande Natal e Mossoró 
 
02 de Junho de 2014 
 
 O Banco de Oportunidades do Senac dispõe, nesta semana, de 140 anúncios de 
emprego para ex-alunos da região metropolitana de Natal e de Mossoró. Empresas 
parceiras de áreas como gastronomia, gestão e negócios e beleza estão à procura de 
profissionais qualificados na instituição. Os currículos devem ser encaminhados até a 
próxima sexta-feira (06). 
 
 Os interessados devem entrar em contato com o Banco de Oportunidades (4005-
1008, em Natal, e 3422-5012, em Mossoró) ou enviar currículo diretamente para 
bancodeoportunidades@rn.senac.br. É preciso ter concluído algum curso ou estar 
matriculado na instituição. 
 
Fonte: Senac RN 
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