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VEÍCULO: BLOG SUÉSTER NERI           DATA: 04.06.14              
 
Fiern confirma apoio a Feira de Negócios de Caicó   
 
 
A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN) confirmou 
participação na Feira de Negócios de Caicó. O evento acontecerá nos dias 26 a 28 de 
junho deste ano, no Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana. 
 
Representando o sistema FIERN, o presidente do Sindibonés, Jaedson Dantas, 
participou do lançamento da Feira, na noite da última terça-feira (27), e destacou a 
importância do evento para a região. “A Feira é a oportunidade para promover a 
interação entre os expositores, fortalecer os produtos de Caicó e região, 
principalmente os setores de comércio, indústria e serviços”, ressaltou. 
 
De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias de Bonés e Chapéus, as 
principais entidades empresariais do Estado se unem para a promoção desse evento 
macro, que contará com cerca de 150 stands, e envolverá diversos ramos dos 
negócios. 
 
A Feira será promovida pelas entidades ACISC, CDL, Sindicomércio e Prefeitura 
Municipal de Caicó. Conta, ainda, com a, Sebrae/RN, Fecomércio e FIERN; e 
organização da Referência Assessoria. Os stands começaram a ser comercializados 
na Casa do Empresário. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG ABELHINHA.COM           DATA: 03.06.14     
TCE aponta irregularidades no Fundef cometidas por ex-prefeitos em Assu e Taipu  
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado (TCE) considerou irregular 
a prestação de contas do Fundef relativa ao ano de 2003 em Assu, sob a 
responsabilidade do ex-prefeito Ronaldo Soares. 
 
A conselheira-relatora Adélia Sales votou pelo ressarcimento aos cofres municipais 
de R$ 531.269,59, referente às despesas não comprovadas. Também pelo 
remanejamento de R$ 123.807,85 para a conta do fundo constitucional de apoio á 
educação. Mais a apresentação, no prazo de 30 dias, de plano de aplicação do valor 
não utilizado para remuneração do magistério, no valor de R$ 630.934.72. Sanções 
que cabem à atual administração do município. 
 
E determinou a remessa do processo para apuração de ilícitos penais e/ou atos de 
improbidade administrativa junto aos ministérios públicos Estadual e Federal. 
 
Lupas também sobre o processo que trata de balancete do Fundef de 2003 da 
prefeitura de Taipu, sob a responsabilidade do ex-prefeito Francisco Marcelo 
Queiroz, o conselheiro-relator Carlos Thompson votou pelo ressarcimento integral 
da quantia de R$ 34.084.00, acrescida de juros e correção monetária, mais multa de 
R$ 14.725.40, em decorrência de irregularidades formais. 
 
Das irregularidades apontadas pelo corpo instrutivo, destacam-se: aquisição e 
distribuição de combustíveis no importe de R$ 34.084,00, sem identificação dos 
veículos, do valor cobrado pelo litro de combustível e total abastecido, além do 
consumo médio por viatura; ausência do parecer anual do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundef, além de visto nas contas 
apresentadas; pagamento de despesas anterior no importe de R$ 92.289,61; 
pagamento de despesas alheias ao ensino fundamental no valor de R$ 53.225,00, 
entre outras inconsistências. Devidamente citado, o responsável não apresentou 
nenhuma justificativa, sendo considerado revel. 
 
Votou também pela remessa imediata das cópias do processo aos ministérios 
públicos Estadual e Federal, para investigação acerca dos ilícitos penais ou atos de 
impropriedade administrativa porventura cometidos pelo ordenador das despesas. 
 
Os ordenadores de despesas ou órgãos vinculados ao processo ainda podem 
recorrer das decisões. 
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VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ           DATA: 03.06.14   
Sistema FIERN apoia a promoção da Feira de Negócios de Caicó «  Blog do Seridó 
 
A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN) confirmou 
participação na Feira de Negócios de Caicó. O evento acontecerá nos dias 26 a 28 de 
junho deste ano, no Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana. 
 
Representando o sistema FIERN, o presidente do Sindibonés, Jaedson Dantas, 
participou do lançamento da Feira, na noite da última terça-feira (27), e destacou a 
importância do evento para a região. “A Feira é a oportunidade para promover a 
interação entre os expositores, fortalecer os produtos de Caicó e região, 
principalmente os setores de comércio, indústria e serviços”, ressaltou. 
 
De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias de Bonés e Chapéus, as 
principais entidades empresariais do Estado se unem para a promoção desse evento 
macro, que contará com cerca de 150 stands, e envolverá diversos ramos dos 
negócios. 
 
A Feira será promovida pelas entidades ACISC, CDL, Sindicomércio e Prefeitura 
Municipal de Caicó. Conta, ainda, com a, Sebrae/RN, Fecomércio e FIERN; e 
organização da Referência Assessoria. Os stands começaram a ser comercializados 
na Casa do Empresário. 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR           DATA: 03.06.14  
Entidades sugerem alternativas para aeroporto Augusto Severo após fechamento 
 
 
Aeroporto Augusto Severo poderá ter novas funções(Foto: Wellington Rocha) 
Com objetivo de encontrar uma nova destinação para o Aeroporto Internacional 
Augusto Severo, que teve suas funções reduzidas com o remanejamento de voos 
para o novo aeroporto desde o sábado (31), entidades ligadas a diferentes setores 
da economia do estado vão participar de uma reunião na sexta-feira (6). 

 
Na ocasião, serão apresentadas sugestões para o equipamento como, por exemplo, 
transformar o local em um terminal rodoviário ou centro de convenções. Para o 
presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RN, Silvio Bezerra, o Governo do 
Estado deveria requerer a estação de passageiros e dar um bom uso para o 
equipamento, uma vez que recentemente foi realizada uma grande reforma no 
terminal aeroportuário, na qual foram empregados cerca de R$ 40 milhões. Além 
disso, a área hoje utilizada pelos passageiros e companhias aéreas não teria utilidade 
real para os militares. 
 
Bezerra lembra que, em abril deste ano, foi divulgada pesquisa pela Secretaria de 
Aviação Civil (SAC) da Presidência da República apontando o Augusto Severo como o 
melhor aeroporto do Brasil. O empresário afirma que as instalações poderiam passar 
a abrigar o terminal rodoviário de Natal, atualmente operando no bairro da Cidade 
da Esperança. “Temos um terminal novo e não faz sentido deixa-lo sem uso, para a 
população”, ressalta. 
 
Na ocasião, o presidente da Fecomercio RN, Marcelo Queiroz, irá detalhar um pré-
projeto feito pela entidade sobre possibilidades de uso da estrutura do aeroporto. 
De acordo com o estudo, o mais indicado seria instalar um centro de convenções no 
local, ancorado em um museu aeroespacial e com um espaço destinado a lojas. 
 
Em relação a implantar um centro de convenções no local, a presidente do Natal 
Convention Bureau, Emanuelle Barreto, afirma ser o que o destino está precisando. 
Segundo ela, é importante criar espaços multifacetados – de médio e grande porte – 
para impulsionar o turismo de eventos no estado. “É importante lembrar que o 



 

turismo de eventos aumenta também o de lazer, pois quem vem participar de um 
evento termina buscando passeios e ficando mais alguns dias na nossa cidade”, 
acrescenta. 
 
Atualizado em 3 de junho às 10:36 
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Banco de Oportunidades do Senac Archives | Blog do BG 
 
03 de junho 2014 às 17h14 
 
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) ou enviar currículo diretamente para bancodeoportunidades@rn.senac.br. É 
preciso ter concluído algum curso ou estar matriculado na instituição. 
 
Confira as vagas disponíveis: 
 
 Nenhum Comentário 
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VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA           DATA: 03.06.14  
 BANCO DE OPORTUNIDADES SENAC: 140 VAGAS EM NATAL E MOSSORÓ 
 
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) ou enviar currículo diretamente para 
bancodeoportunidades@rn.senac.br. É preciso ter concluído algum curso ou estar 
matriculado na instituição. 
 
As vagas disponíveis em Natal 
e Mossoró. 
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VEÍCULO: NATAL NOTÍCIAS           DATA: 03.06.14  
NATAL NOTÍCIA | Banco de oportunidades Senac: 140 vagas 
 
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) ou enviar currículo diretamente para bancodeoportunidades [at] rn [dot] 
senac [dot] br. É preciso ter concluído algum curso ou estar matriculado na 
instituição. 
 
 Economia 
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VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO          DATA: 03.06.14  
 
 Notícias 
 /  
 Empregos 
 /  
 Banco de oportunidades Senac: 140 vagas  
 
 03/06/2014 10h21 
 
 Os currículos devem ser encaminhados até a próxima sexta-feira (06) 
 
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) ou enviar currículo diretamente para bancodeoportunidades@rn.senac.br. É 
preciso ter concluído algum curso ou estar matriculado na instituição. 
 
Confira as vagas disponíveis: Grande Natal Mossoró 
 
  
 
Fonte: Senac RN 
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Voos internacionais são liberados 

Publicação: 04 de Junho de 2014 às 00:00 | 
Vinícius Menna 
Repórter 
 
O primeiro voo internacional do Aeroporto Governador Aluízio Alves aterriza hoje, às 
12h, em São Gonçalo do Amarante. A liberação do voo TP003, da TAP, com saída de 
Lisboa, foi confirmada ontem pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), pelo 
consórcio Inframérica e pela companhia aérea. A notícia foi divulgada após a Receita 
Federal publicar portaria liberando em caráter excepcional, de 2 a 8 de junho, os 
voos internacionais nas instalações. O novo aeroporto está em operação desde 
sábado (31), mas ainda não tinha autorização para receber voos do exterior. A 
inauguração oficial da estrutura ocorrerá segunda-feira (9) com a presidente Dilma 
Rousseff. 
Junior 
Santos

Área de check-in: Só embarques domésticos eram permitidos 
 
O Rio Grande do Norte tem um voo direto para Portugal, operado pela TAP, três 
vezes por semana. Um desses voos chegou domingo (1º) e precisou usar o antigo 



 

aeroporto, o Augusto Severo. Hoje, outro voo chega às 12h e decola às 18h. 
Conforme o Inframérica, caso passageiros do voo das 18h se apresentem no Augusto 
Severo, uma estrutura será disponibilizada para levá-los ao novo aeroporto, com 
check-in e embarque facilitados.  Os passageiros podem tirar dúvidas com a TAP pelo 
telefone 0300-210-6060. 
 
A portaria assinada pela superintendente da Receita Federal, Renata Maria 
Gasparini,  estabelece que a Inspetoria da Receita em Parnamirim será a unidade de 
despacho para autorizar, de forma excepcional, a entrada e saída do território 
nacional de aeronaves, mercadorias e bens de viajantes pelas instalações do Aluízio 
Alves. “O novo aeroporto já está autorizado a receber voos internacionais. Mas 
como a autorização é precária, a equipe da Receita só vai chegar ao novo aeroporto 
no momento em que o voo internacional chegar”, disse o inspetor-chefe da 
Inspetoria da Receita Federal em Parnamirim, Jorge Luiz da Costa. 
 
Segundo ele, até o dia 8, um alfandegamento provisório deverá ser emitido, com 
validade de quatro meses, período em que serão avaliados requisitos ligados à 
segurança de carga, sistemas de monitoramento de carga e de controle de 
movimentação de pessoas, entre outros aspectos. Ele acrescenta que só é possível 
fazer essa avaliação com o aeroporto em funcionamento.  
 
“Se nesse prazo o aeroporto não tiver atendido aos requisitos, será concedido um 
novo alfandegamento provisório até que seja dada a autorização definitiva”, 
explicou Jorge Luiz. 
 
O delegado-adjunto da Receita Federal no RN, Francisco Aurélio de Albuquerque 
Filho, explicou que o que impediu a liberação no fim de semana dos voos 
internacionais foi a falta do acesso à internet, que permite a entrada no sistema da 
Receita. “Isso só foi resolvido no início da noite do domingo. O sistema ainda 
apresentou falhas na segunda-feira”, disse. 
 
A instalação dos equipamentos para a atuação da Receita no novo aeroporto é de 
responsabilidade do Inframérica, segundo o delegado do órgão no RN, Marcos 
Flores. “Esse material inclui o raio-x para a inspeção de bagagens, câmeras, sistemas 
de monitoramento, balcões e cabines para conferência de malas, e também o link de 
comunicação exclusiva, dentro do padrão da Receita, que foi o ponto que ainda 
estava pendente. Mas todas essas questões já foram superadas”, explicou. 
 
Condições Sanitárias 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que “não encontrou 
condições sanitárias exigidas para autorizar” o novo aeroporto a receber voos 
internacionais. Questionada, a Anvisa não esclareceu quais seriam as pendências. 
 
O Inframérica declarou que possui autorização da Anvisa, da Receita Federal, da 



 

Polícia Federal e do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro). 
“Temos uma carta assinada pela autoridade competente da Anvisa nos dando o 
atestado que atendemos as exigências e formalidades sob o ponto de vista 
sanitário”, informou o consórcio. 

Desde sábado, 17 passageiros perderam voos em S. Gonçalo 

Publicação: 04 de Junho de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Dos cerca de 4 mil passageiros que embarcaram pelo Aeroporto Aluizio Alves desde 
sua abertura, no sábado, até o início da tarde de ontem, 17 deles – o equivalente a 
menos de 0,5% – perderam voos, “por diversas razões”, precisando ser 
reacomodados e assistidos pelas companhias aéreas. A informação é da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) e faz parte do trabalho de monitoramento das 
operações do novo aeroporto que vem sendo realizado pela agência. Do início das 
operações até 16h de ontem, o novo aeroporto registrou 94 pousos e 86 decolagens. 
Júnior 
Santos

Novo aeroporto do RN: Do início das operações até 16h de ontem, foram 
registrados 94 pousos e 86 decolagens no empreendimento 
 
Ontem, passageiros da TAP precisaram ser acomodados em hotéis de Lisboa devido 
a uma mudança no voo TP003, que viria da capital lusitana para Natal no início da 
noite de ontem. O voo ficou para hoje, com chegada às 12h, e será o primeiro vindo 
do exterior para o novo aeroporto do Rio Grande do Norte. 
 



 

Junto à central de atendimento aos clientes da TAP, a explicação da empresa para a 
mudança foi a necessidade de realização de serviços de manutenção na aeronave, 
informação que não foi confirmada até o fechamento desta edição pela assessoria 
de imprensa da companhia aérea. 
 
A Agência Nacional de Aviação Civil informou que os passageiros que tem voos desta 
quarta-feira em diante estão sendo comunicados da alteração do local de embarque 
pela companhia aérea (TAP) e pelo Inframérica. 
 
“A Anac manterá a fiscalização no novo aeroporto de forma a garantir que a 
transição ocorra dentro da normalidade e que eventuais falhas possam ser corrigidas 
pelo operador aeroportuário. Após essa etapa de internacionalização, o terminal 
será inaugurado”, declarou a agência, em nota.  
 
Ainda de acordo com a Anac, a recomendação da Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República (SAC/PR) é a de que a transferência de terminais seja 
progressiva para garantir segurança e conforto aos passageiros. 
 
Usuários 
Caso se sintam prejudicados ou tenham direitos descumpridos, registra a Anac, os 
passageiros devem procurar primeiramente a empresa aérea para solução do 
problema. ”Se o problema persistir, o usuário poderá registrar sua reclamação na 
Anac, que poderá aplicar penalidades às empresas e, assim, contribuir para a 
melhoria do serviço prestado. Para buscar reparações, o passageiro deverá consultar 
os órgãos de defesa do consumidor ou o Poder Judiciário”, informou a agência.  
 
A Anac disponibiliza canais de comunicação destinados a receber manifestações pela 
internet (Fale com a ANAC) e o telefone 0800 725 4445. 
 
O novo aeroporto tem capacidade para mais de 6 milhões de passageiros. O 
investimento do Inframérica até o momento é de quase R$ 500 milhões. O terminal 
tem capacidade para mais do que o dobro do movimento atual, conforme o 
consórcio. 
 
Saiba mais 
Brasília (ABr) - O ministro Moreira Franco, chefe da Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República, disse ontem que o aeroporto de São Gonçalo do Amarante 
ainda está em fase de testes e reiterou que ele só será inaugurado na próxima 
segunda-feira (9). Segundo o ministro, o aeroporto será inaugurado com toda a 
infraestrutura articulada. Moreira Franco participou do programa “Bom Dia, 
Ministro” para falar sobre a operação dos aeroportos na Copa do Mundo, que 
começa na próxima semana.  Ele disse que o aeroporto em São Gonçalo do 
Amarante, na região metropolitana de Natal, está vivendo uma grande 
incompreensão. “Não é só lá. Em Brasília foi assim, em Guarulhos também, estamos 



 

determinando que haja um período de teste. Precisamos fazer com que as pessoas 
comecem a circular, que os sistemas e as conexões entrem em funcionamento para 
saber das dificuldade reais”, disse.  
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Taxa de desemprego cai para 7,1% 

Publicação: 04 de Junho de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Rio (AE) - Apesar do cenário de pouco otimismo e de dificuldades na atividade 
econômica, o mercado de trabalho brasileiro permanece aquecido. A taxa de 
desemprego no País ficou em 7,1% no primeiro trimestre do ano, 0,9 ponto 
porcentual abaixo do resultado verificado no mesmo período de 2013 (8%), segundo 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 
divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Alberto Leandro No período de 
um ano, foi criado um total de 1,770 milhão de novos postos de trabalho no Brasil 
 
O recuo na desocupação teve influência da desistência por parte da população de 
buscar um emprego, mas também da geração de novas vagas. Houve aumento 
consistente no número de ocupados. No período de um ano, foram criados 1,770 
milhão de novos postos de trabalho. 
 
Vigor 
Segundo analistas, o resultado da Pnad Contínua mostra um mercado de trabalho 
ainda mais vigoroso no total do País do que o mostrado nas seis principais regiões 
metropolitanas pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), também do IBGE. 
 
 “Pela Pnad Contínua, parece que o emprego ainda tem espaço para crescer. O 
cenário fora das regiões metropolitanas, para o Brasil como um todo, ainda é 
favorável para a ocupação”, avaliou o economista Rodrigo Leandro de Moura, 
pesquisador de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV). 
 
Na PME, que fornece dados sobre o mercado de trabalho apenas para seis regiões 
metropolitanas, a taxa de desocupação média de janeiro a março caiu de 5,6% em 



 

2013 para 5,0% em 2014.  
 
Apesar do porcentual mais baixo, a fila de desocupados tem recuado apenas porque 
as pessoas estão desistindo de procurar emprego. A geração de postos está 
estagnada. 
 
“Na Pnad Contínua, a queda na taxa de desemprego foi acompanhada do aumento 
da população ocupada, ao contrário do que acontece na PME, em que a 
desocupação está caindo pela queda na taxa de participação (número de indivíduos 
trabalhando ou buscando emprego em relação ao total de pessoas em idade para 
trabalhar)”, lembrou José Márcio Camargo, economista-chefe da Opus 
Investimentos e professor do Departamento de Economia da PUC-Rio. 
 
A Pnad Contínua mostrou uma taxa de desemprego maior no primeiro trimestre, do 
que no trimestre imediatamente anterior (quando a taxa foi de 6,2%), mas o 
movimento é considerado sazonal, explicado pela contratação de trabalhadores 
temporários no fim do ano para as festas de dezembro e sua consequente dispensa 
no início do ano seguinte.  
 
“A dispensa de temporários, principalmente em janeiro e fevereiro, está muito 
forte”, disse Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. 
 
Ainda assim, o número de empregados aumentou 2% em um ano. Camargo alerta 
que, se a ocupação cresce acima da atividade econômica, a produtividade está 
caindo. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 
2014 ante o mesmo trimestre de 2013. 
 
“Isso é um problema, porque significa que as empresas estão produzindo menos 
com a mesma quantidade de trabalhadores. Isso é um sinal de que a economia está 
muito próxima do pleno emprego. Mas é preciso aguardar uma comprovação”, 
contou o economista da Opus.  
 
Ele ressalta que o crescimento real da renda acima da taxa de produtividade é 
determinante para medir se há pleno emprego no País, mas que a Pnad Contínua 
ainda não fornece dados sobre rendimentos para que o cálculo seja possível. 

Mulheres são maioria no desemprego 

Publicação: 04 de Junho de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
Rio e Recife (AE) - Mesmo com o emprego no País mostrando força, ainda há 
desigualdades regionais e de gênero marcantes no mercado de trabalho brasileiro, 
segundo os dados da Pnad Contínua. A taxa de desocupação das mulheres alcançou 
8,7% no primeiro trimestre de 2014, resultado significativamente maior do que o dos 
homens, de 5,9%. Elas são maioria na força de trabalho, mas também na fila do 
desemprego. 



 

 
“Embora as mulheres sejam maioria na população (52,4% da população em idade de 
trabalhar), no mercado de trabalho, elas são minoria na ocupação (42,7%). E na fila 
da desocupação, elas são mais da metade (53,2%)”, observou Cimar Azeredo, 
coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. 
 
Desempregada há um ano e meio, Maria Angélica Galeão Barbosa, 42 anos, já bateu 
na porta de todos os hotéis de quatro e cinco estrelas do Recife e região 
metropolitana, entregando currículo e tentando uma vaga no setor de reserva ou 
recepção. Só tem levado “não”. Com graduação em Psicologia, ela se identifica com 
a área de hotéis e turismo. Fala inglês, espanhol e italiano. 
 
Angélica morou sete anos na Flórida, nos Estados Unidos, onde trabalhou como 
gerente de academia de ginástica. Tem se colocado à disposição do mercado 
hoteleiro também via internet. Mesmo em época de Copa do Mundo, nenhuma vaga 
surgiu. “Vou esperar mais um pouco, se tudo continuar fechado para mim, vou 
embora”, diz ela.  
 
Regionais 
A taxa de desemprego no Nordeste ficou em 9,3% no primeiro trimestre deste ano, 
mais que o dobro do resultado verificado no Sul, onde foi de apenas 4,3%. “O 
desemprego é muito diferente entre as regiões, mas isso de alguma forma já era 
mostrado pela Pesquisa Mensal de Emprego. As regiões metropolitanas do Nordeste 
tinham taxas de desocupação maiores do que as do Sul e Sudeste”, lembrou José 
Márcio Camargo, economista-chefe da Opus Investimentos. 
 
Apesar das diferenças, a pesquisa mostra que é justamente na região Nordeste onde 
a geração de vagas está mais aquecida. O nível de ocupação, que retrata a proporção 
de ocupados em relação à população em idade de trabalhar, aumentou de 49,9% no 
primeiro trimestre de 2013 para 51,6% no primeiro trimestre de 2014. No Centro-
Oeste também houve evolução, o nível de ocupação aumentou de 60,7% para 61,1% 
no período. 
 
“Quem está contratando é o Nordeste e Centro-Oeste. O mercado de trabalho lá 
ainda não chegou ao pleno emprego, é possível que por isso tenha mão de obra 
disponível”, explicou o economista Rodrigo Leandro de Moura, pesquisador do 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).  
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