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VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM            DATA: 21.02.14    
 
Dodora Cardoso e bloco de carnaval na prévia do Sesc - Blogs e Colunas - 
Nominuto.com 
 
Nesta sexta-feira (21/02),  a folia de momo já vai tomar conta do Centro Histórico de 
Natal. O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, promove a 3ª Parada do Relógio, 
prévia carnavalesca do projeto semanal Terraço do Relógio. No palco, a irreverência 
da cantora Dodora Cardoso, com direito a parada da Banda Independente da Ribeira 
e do bloco Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens. A festa começa às 19h no Terraço 
do Relógio, localizada no Sesc Centro (Cidade Alta), com entrada gratuita. Dodora 
Cardoso dará o primeiro grito carnavalesco de 2014 do Terraço do Relógio a partir 
das 19h. Às 20h, a Banda Independente da Ribeira, junto com o bloco Poetas, 
Carecas, Bruxas e Lobisomens – cujos bonecos gigantes já são tradição na cidade –, 
param estrategicamente em frente ao espaço do projeto, onde entoam, durante 
uma hora, seus sons de carnaval. Às 21h, Dodora volta ao palco, continuando a festa 
até as 22h.A prévia do carnaval continua no dia 28/02, no mesmo horário, quando a 
cantora Kistriane Lima apresenta o show “Em ritmo de carnaval”. Frevo e 
marchinhas se unirão ao som dos mais de 40 músicos do bloco Antigos Carnavais, 
que também fará parada estratégica em frente ao Terraço do Relógio. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE            DATA: 21.02.14    
 
Prévia carnavalesca do Sesc traz Dodora Cardoso e bloco de carnaval | O Jornal de 
Hoje 
 
A festa começa às 19h no Terraço do Relógio, localizada no Sesc Centro (Cidade 
Alta), com entrada gratuita. Foto:Divulgação 
Nesta sexta-feira (21/02),  a folia de momo já vai tomar conta do Centro Histórico de 
Natal. O Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, promove a 3ª Parada do Relógio, 
prévia carnavalesca do projeto semanal Terraço do Relógio. No palco, a irreverência 
da cantora Dodora Cardoso, com direito a parada da Banda Independente da Ribeira 
e do bloco Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens. A festa começa às 19h no Terraço 
do Relógio, localizada no Sesc Centro (Cidade Alta), com entrada gratuita. 
 
Dodora Cardoso dará o primeiro grito carnavalesco de 2014 do Terraço do Relógio a 
partir das 19h. Às 20h, a Banda Independente da Ribeira, junto com o bloco Poetas, 
Carecas, Bruxas e Lobisomens – cujos bonecos gigantes já são tradição na cidade –, 
param estrategicamente em frente ao espaço do projeto, onde entoam, durante 
uma hora, seus sons de carnaval. Às 21h, Dodora volta ao palco, continuando a festa 
até as 22h. 
 
A prévia do carnaval continua no dia 28/02, no mesmo horário, quando a cantora 
Kistriane Lima apresenta o show “Em ritmo de carnaval”. Frevo e marchinhas se 
unirão ao som dos mais de 40 músicos do bloco Antigos Carnavais, que também fará 
parada estratégica em frente ao Terraço do Relógio. 
 
Para quem mora em Mossoró e Caicó, o Sesc também oferece música de boa 
qualidade no projeto Letra &amp; Música, que assim como o Terraço do Relógio, 
acontece todas às sextas-feiras, das 19h às 22h, nas unidades Sesc. 
 
Sobre o Terraço do Relógio 
 
O relógio e a balaustrada que compõem a estrutura física do Terraço do Relógio 
remontam ao início do século XX. Para fomentar a cultura local, incentivar os artistas 
locais e divulgar a importância histórica dos monumentos, o Sesc RN criou, em 
fevereiro de 2002, o projeto semanal. 
 
Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 
hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar. 
 
Serviço: 
 



 

O quê? Sesc RN promove prévia carnavalesca em Natal Quando? Dia 21/02, às 19h 
Atrações? Dodora Cardoso, Banda Independente da Ribeira e Bloco Poetas, Carecas, 
Bruxas e Lobisomens ENTRADA GRATUITA      Mais: www.sescrn.com.br 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR           DATA: 20.02.14    
Prévia carnavalesca do Sesc traz Dodora Cardoso e bloco de carnaval nesta sexta – 
Portal No Ar 
 
 
Nesta sexta-feira a folia de momo já vai tomar conta do Centro Histórico de Natal. O 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, promove a 3ª Parada do Relógio, prévia 
carnavalesca do projeto semanal Terraço do Relógio. No palco, a irreverência da 
cantora Dodora Cardoso, com direito a parada da Banda Independente da Ribeira e 
do bloco Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens. A festa começa às 19h no Terraço do 
Relógio, localizada no Sesc Centro (Cidade Alta), com entrada gratuita. 
 
Festa trará Dodora Cardoso ao Relógio do Sesc (foto: João Gilberto) 
Dodora Cardoso dará o primeiro grito carnavalesco de 2014 do Terraço do Relógio a 
partir das 19h. Às 20h, a Banda Independente da Ribeira, junto com o bloco Poetas, 
Carecas, Bruxas e Lobisomens – cujos bonecos gigantes já são tradição na cidade –, 
param estrategicamente em frente ao espaço do projeto, onde entoam, durante 
uma hora, seus sons de carnaval. Às 21h, Dodora volta ao palco, continuando a festa 
até as 22h. 
 
A prévia do carnaval continua no dia 28/02, no mesmo horário, quando a cantora 
Kistriane Lima apresenta o show “Em ritmo de carnaval”. Frevo e marchinhas se 
unirão ao som dos mais de 40 músicos do bloco Antigos Carnavais, que também fará 
parada estratégica em frente ao Terraço do Relógio. 
 
Para quem mora em Mossoró e Caicó, o Sesc também oferece música de boa 
qualidade no projeto Letra &amp; Música, que assim como o Terraço do Relógio, 
acontece todas às sextas-feiras, das 19h às 22h, nas unidades Sesc. 
 
Sobre o Terraço do Relógio 
 
O relógio e a balaustrada que compõem a estrutura física do Terraço do Relógio 
remontam ao início do século XX. Para fomentar a cultura local, incentivar os artistas 
locais e divulgar a importância histórica dos monumentos, o Sesc RN criou, em 
fevereiro de 2002, o projeto semanal. 
 
Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. Emoldurado pela balaustrada, pelo relógio e pelas 
hastes de ferro seculares, o cenário é um convite à boa música, com atrações locais e 
serviço de bar. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc RN promove prévia carnavalesca em Natal Quando? Dia 21/02, às 19h 



 

Atrações? Dodora Cardoso, Banda Independente da Ribeira e Bloco Poetas, Carecas, 
Bruxas e Lobisomens ENTRADA GRATUITA     Mais: www.sescrn.com.br 
 
Atualizado em 20 de fevereiro às 11:18 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE           DATA: 20.02.14   
Que venha a folia de Momo - Tribuna do Norte 
 
 
Já botaram os blocos na rua. Na semana que antecede a folia oficial de Momo, as 
prévias carnavalescas anunciam que os dias de gandaia mais esperados do ano já 
estão chegando – e quem estiver com os tamborins no ponto, pode comemorar por 
antecipação. As ruas e praias estarão coloridas neste fim de semana, recebendo 
desde o desfile oficial na Banda Independente da Ribeira até a ‘fechação’ tradicional 
das Kengas, passando pela festa praieira do bloco Aponta, até o carnaval 
“alternativo” do Centro Cultural DoSol. Tem fantasia para todos os gostos nos pré-
carnavais. Cruzando as Folias A Cidade Alta e a Ribeira pedirão licença aos 
transeuntes para abrir suas alas carnavalescas. A começar pelo desfile oficial da 
Banda Independente da Ribeira, que após dois meses de animados ensaios, sairá às 
ruas nesta sexta-feira pelo seu 16º ano. Os frevos e marchas vão começar a tocar a 
partir das 19h, atravessando o seguinte trajeto: começa no Beco da Lama, passa um 
tempo na Cidade Alta, desce para a Ribeira e “aterrissa” no Ateliê Bar, na avenida 
Duque da Caxias, onde a banda fará as suas “saudações canguleiras” mais animadas.  
Cruzamento de folias: a 3ª edição da Parada do Relógio, no Sesc da Cidade Alta, vai 
juntar sopros e confetes com a Banda Independente da Ribeira nesta sexta-feira. O 
famoso Terraço do Relógio vai começar o agito às 19h, ao som da cantora Dodora 
Cardoso. Às 20h, a Banda Independente chegará ao local junto com os bonecos 
gigantes do bloco Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens, que farão uma parada 
estratégica durante uma hora para entoar vários hinos carnavalescos. Às 21h, a 
Independente descerá para a Ribeira, e Dodora Cardoso continua a festa até as 22h. 
Haverá outra prévia no dia 28/02. O acesso é gratuito.  
 
As prévias carnavalescas do Buraco da Catita estão rolando há um mês, e terão seu 
auge nesta sexta, às 22h, ao som da banda Catita no Rojão, dedicada à guitarra 
elétrica de Dodô e Osmar, revivendo a época de ouro do carnaval baiano e dos 
frevos pernambucanos. No palco estarão os músicos Marcelo Tinoco (bandolim e 
guitarra baiana), Paulo Sarkis (baixo), Ciro Pedroza (voz e violão de 7 cordas), Gabriel 
Du Souto (cavaquinho e sanfona), Carlos Peru (voz e percussão), Guanabara (surdo) 
e Daniel Grossman (bateria), tocando clássicos de Caetano Veloso, Moraes Moreira, 
Sérgio Sampaio, Armandinho, Fausto Nilo, Capiba, Carlos Fernando, Alceu 
Valença,  Zé Ramalho, entre outros.  
 
Em vez de frevos e marchinhas,  reggae e samba-funk digital. É a proposta do Baile 
Carnavalesco do Acadêmicos do DoSol, nesta sexta-feira, a partir das 22h. Será uma 
festa à fantasia, prévia do carnaval alternativo do DoSol. Parte da rua Chile também 
será usada na festa com bares e espaço extra para o público. O baile será limitado a 
300 ingressos. O centro rockeiro DoSol faz ações carnavalescas desde 2007. A 
Chamada Carnavalesca do Rock está programada para a próxima terça-feira de 
carnaval. Haverá discotecagem de música brasileira. Entrada: R$20. Embalos do 



 

Sábado O bloco das Kengas entrará em campo neste sábado, a partir das 12h, com 
sua tradicional feijoada no Palácio da Cultura, Cidade Alta. Será uma “feijoada-baile” 
em dois momentos: das 12 às 16h, shows da banda DiTambor, orquestra de frevo e 
Rodolfo Amaral. A partir das 17h, a festa vira baile com o grupo Metamorfose, e 
encerrando com o som eletrônico pop da banda Hesha. As madrinhas – e um 
padrinho serão apresentados: a atriz Badú Morais é a madrinha dos artistas, a 
cantora de funk Danina Fromer é a madrinha local; a madrinha nacional é a sambista 
Mart’nália; e pela primeira vez um padrinho, o jogador veterano Marinho Chagas. É 
uma homenagem ao tema do bloco em 2014, “As Kengas Dando Bola”. Entrada: 
R$15 (individual) ou R$30 (kit). Vendas antecipadas no Bardallos. Tel.: 3211-8589.    
 
O bloco Nazi Vai à Ribeira animará as ruas do Centro Histórico pelo segundo ano, 
neste sábado. A festa começará ao meio-dia, com concentração no Bar do Pedrinho 
(lateral do Camelódromo) ao som de DJ tocando só frevos e marchinhas. Às 16h30 
começará a Orquestra Potengy de Frevo, regida pelo Maestro Juninho do Sax, com 
paradas estratégicas no Beco da Lama e Bar de Nazaré e posterior descida para o 
Atelier Flávio Freitas na Ribeira. A folia continua com o Grupo Arquivo Vivo, tocando 
samba com  participação especial de Rodolfo Amaral. Presença dos bonecos gigantes 
de Nazi e Pedrinho. 
 
Tem folia na praia. O bloco Aponta descerá até a orla neste sábado, convocando 
moradores, praianos e turistas numa só levada. A concentração será às 14h, em 
frente ao Manary Praia Hotel, seguindo depois pela beia mar de Ponta Negra até o 
bar Old Five. Há camisetas à venda no Benditas, OldFive, Cipó Brasil, Pescador de 
Ilusões, e na Belo Oceano Bio Fitness. Preço: R$30.  
 
O Carnaval Multicultural Troça do K-1 é um ‘revival’ do carnaval de rua natalense. 
Sairá neste sábado, com concentração às 16h em frente ao Bom Preço de Lagoa 
Seca. Camiseta opcional no local a R$15. O bloco sai desde 2012, e além de 
promover a festa de rua, também insere manifestações culturais do folclore potiguar 
em suas festas.  
 
Domingão da Folia O bloco Suvaco do Careca fará sua prévia neste domingo, a partir 
das 14h, em frente ao Taverna Pub. A festa terá participação da bateria da Escola de 
Samba Balanço do Morro, conduzida pelo mestre Cristiano e pelo cantor Debinha 
Ramos, que farão o esquenta na concentração. Quando sair às ruas, a animação 
ficará por conta da orquestra Dragões do Frevo, do maestro Olival de Freitas. A 
mensagem do bloco é o respeito ao meio ambiente e a preservação da praia de 
Ponta Negra como patrimônio turístico e cultural da cidade.  
 
O Parque das Dunas fará um Som da Mata carnavalesco neste domingo, a partir das 
16h30: a Banda Dugiba agitará a floresta com sua pesquisa de ritmos regionais, 
passeando entre frevos, cocos, cirandas e maracatus. A banda é composta por 
trompetes, saxofones, trombone, guitarra, baixo, bateria e percussão, “cozinha” 



 

afinada para fazer dançar. Fantasias serão bem vindas no baile da mata. Entrada: 
R$1. Tel.: 3201-3985. Prévias de Parnamirim Na sexta, a partir das 20h, ocorre a 
tradicional escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval na Praça São Sebastião, 
em Pirangi do Norte. No total, nove homens e seis mulheres concorrem ao título. Os 
critérios para a escolha do casal vencedor são simpatia, desenvoltura, samba e frevo. 
Dando continuidade à prévia, no sábado terá a 17ª edição do Ensaio Geral, no largo 
da Cohabinal. A festa começa às 18h com a participação de oito bandas locais para 
animar o público. A expectativa de público é de 35 mil pessoas. Tocarão na festa 
Luizinho Nobre, Pegada Forrozeira, Duda e Forró Não Para, Os Balas da Bahia, Piry 
Guetto, Marquinho Ferrat e banda, Fazendo a Diferença, e banda Timbaiê. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE           DATA: 20.02.14   
 
Exposição dupla no IFRN - Tribuna do Norte 
 
Os artistas plásticos Rauly Araújo e Wodson Silva dividem a galeria de arte do IFRN-
Cidade Alta com as exposições “Poética dos Contrastes: na escala entre moderno e 
abstrato” e “Mosaico das Cores: linha e cor”, respectivamente, até o próximo dia 14 
de março. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. 
Rauly, que já expôs no Bardallos e na galeria do Sesc-RN, apresenta – pela primeira 
vez – obras produzidas com a técnica acrílica sobre tela. O conjunto de “Poética dos 
Contrastes” transita entre o moderno e abstrato. 
Já Wodson apresenta resultado dos cursos que ministrou no próprio IFRN entre julho 
de 2012 e dezembro de 2013. Ele informou que suas aulas buscaram “desenvolver 
um olhar crítico sobre os materiais recicláveis, desde moveis, cerâmica, a materiais 
descartáveis”. Além de suas criações, obras produzidas por seus alunos também 
farão parte da exposição “Mosaico das Cores: linha e cor”. Nascido em Natal, 
Wodson Silva trabalha com mosaicos há cerca de 15 anos e vê na mostra uma 
oportunidade para destacar a visibilidade e importância de se utilizar materiais 
reciclados nas criações. 
 
Serviço Exposições “Poética dos Contrastes: na escala entre moderno e abstrato”, de 
Rauly Araújo; e “Mosaico das Cores: linha e cor”, de Wodson Silva. Em cartaz na 
galeria do IFRN-Cidade Alta – Av. Rio Branco, 743, centro. Visitação de segunda a 
sexta-feiras, das 9h às 20h, até dia 14 de março. 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL G1           DATA: 20.02.14   
 
G1 - Projeto Terraço do Relógio terá prévia de carnaval nesta sexta-feira em Natal - 
notícias em Carnaval 2014 no RN 
 
Nesta sexta-feira (21),  a folia de momo vai tomar conta do Centro Histórico de 
Natal. Vai acontecer a 3ª Parada do Relógio, prévia carnavalesca do projeto semanal 
Terraço do Relógio. No palco, a cantora Dodora Cardoso, com direito a parada da 
Banda Independente da Ribeira e do bloco Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens. A 
festa começa às 19h no Terraço do Relógio, localizada no Sesc Centro, bairero de 
Cidade Alta, com entrada gratuita. 
 
 Dodora Cardoso abre o evento a partir das 19h. Às 20h, a Banda Independente da 
Ribeira e o bloco Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens param em frente ao espaço 
do projeto, onde entoam, durante uma hora, os sons de carnaval. Às 21h, Dodora 
volta ao palco, continuando a festa até as 22h. 
 
 A prévia do carnaval continua na outra sexta (28), no mesmo horário, quando a 
cantora Kistriane Lima apresenta o show “Em ritmo de carnaval”. Frevo e 
marchinhas se unirão ao som dos mais de 40 músicos do bloco Antigos Carnavais, 
que também fará parada estratégica em frente ao Terraço do Relógio. 
 
 Quem mora em Mossoró e Caicó, tem a opção do projeto Letra &amp; Música, que, 
assim como o Terraço do Relógio, acontece todas às sextas-feiras, das 19h às 22h, 
nas unidades do Sesc RN. 
 
 Sobre o Terraço do Relógio 
 
 O relógio e a balaustrada que compõem a estrutura física do Terraço do Relógio 
remontam ao início do século XX. Para fomentar a cultura local, incentivar os artistas 
locais e divulgar a importância histórica dos monumentos, o Sesc RN criou, em 
fevereiro de 2002, o projeto semanal. 
 
 Todas as sextas-feiras, o Terraço do Relógio apresenta uma atração musical local, 
sempre com entrada gratuita. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE            DATA: 20.02.14  EDITORIA:  MARCOS AURELIO 
DE SÁ 
 

  
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: GAZETA DO OESTE          DATA: 20.02.14   
Gazeta do Oeste 
 
 
Ecos da semana 
 
 O presidente do Instituto Zulmirinha Veras, George Veras, publicou cordel em 
homenagem a Alexandria, Origem e História. Além de ser advogado, escritor e agora 
cordelista. 
Sentimento de prece aos familiares do senhor Godé, que faleceu na noite de quarta-
feira, 19, por volta das 23h20, no Hospital de Oncologia e Hematologia de Mossoró. 
Godescardo de Freitas Nobre tinha 83 anos, mais conhecido como ‘Godé’, deixa 
viúva, Raimunda Cavalcante (Mundica) e os filhos Emília de Freitas, Antônio de 
Freitas Neto, Godescardo Júnior e Carlos Eduardo. 
As equipes gerencial, comercial e administrativa do Hotel Sabino Palace, de 
Mossoró, marcaram presença na 5º edição do Fórum de Turismo do RN, no Centro 
de Convenções, em Natal. 
 O empresário João Sabino e colaboradores seguiram destino para a capital Natal, 
onde participam de palestras, painéis, debates, além da visita a dezenas de estandes 
com empresas do ramo na qual trazem como destaque seus serviços neste ano de 
Copa do Mundo. 
Dentro do 5º Fórum acontecem dois eventos paralelos, o Encontro de Agentes de 
Viagem do RN e a Mostra de Destinos e Produtos do Turismo Potiguar. Este último 
traz como foco a apresentação de hotéis, restaurantes, operadoras, agências, 
empresas de passeias e cidades turísticas do litoral norte e sul do Estado, 
distribuídas em 34 estandes, além da Emprotur e Secretaria de Turismo de Natal. 
O 5º Fórum de Turismo do RN foi promovido pela Argus Eventos e 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: BLOG DO BG           DATA: 20.02.14   
 
SÓ ATÉ HOJE: Inscrições para 1277 bolsas de estudos em 34 cursos no SENAC-RN | 
Blog do BG 
 
O Programa Senac de Gratuidade está com inscrições para 1277 bolsas de estudos. 
Ao todo serão disponibilizados 34 cursos com início no mês de março 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. 
 
Confira as informações completas: 
 
Inscrições: A partir de 0h (horário local), nesta quinta-feira (13/02), no site do PSG. 
Candidaturas poderão ser realizadas até 20/02. Clique aqui e inscreva-se! 
 
Importante: 
 
1) O acesso ao Sistema de Inscrição deve ser realizado com o navegador Internet 
Explorer e o bloqueador de pop-ups deverá estar liberado para os sites *.rn.senac.br.  
2) Inscrições estarão disponíveis apenas após 0h. 
 
Pré-requisitos: 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 
 



 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIA      DATA: 20.02.14   
| Senac forma profissionais em Macaíba 
 
 
O Senac realizou esta semana a cerimônia de formatura para cerca de 200 alunos 
capacitados por meio do  Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), no município de Macaíba. Os concluintes foram beneficiados com os 
cursos nas áreas de Gestão e Negócios, Turismo e Hospitalidade, Imagem Pessoal e 
Saúde.  Ao todo, em parceria com a Prefeitura do Município, a instituição ofertou 
mais de 20 modalidades de capacitação ao longo de 2013, totalizando 1.159 
matrículas. 
 
Participaram do evento o vice-presidente da Fecomércio RN, Luiz Antônio Bezerra 
Lacerda, o Prefeito de Macaíba, Fernando Cunha, e o Diretor Regional do Senac, 
Helder Cavalcanti, dentre outras autoridades locais e do Sistema Fecomércio. 
 
Maria Aparecida de Brito, concluinte do curso Cabeleireiro Assistente, foi a oradora 
da solenidade. Empreendedora, ela buscou capacitação com o objetivo de abrir um 
negócio. “Essa formatura é um sonho que estou realizando. Através do curso do 
Senac, em parceria com o Pronatec e a Prefeitura, pude abrir meu próprio negócio. 
Hoje tenho meu salão de beleza e estou muito feliz com meu desempenho”. 
 
Para Adilson Batista, de 23 anos, a qualificação representou crescimento 
profissional. “O curso veio em ótima hora. Eu já trabalhava como zelador em um 
condomínio residencial e, através do curso de Porteiro e Vigia, pude crescer no meu 
trabalho. Hoje, com a certificação, atuo como porteiro. Esse crescimento não seria 
possível sem a capacitação do Senac”, afirma. 
 
O vice-presidente da Fecomércio RN e presidente do Sindicato do Comércio Varejista 
de Macaíba, Luiz Antônio Bezerra Lacerda, destacou as ações desenvolvidas no 
município. “Fico muito satisfeito em participar desta solenidade de certificação. O 
Sistema Fecomércio, através do Senac, tem investido na qualificação da população 
de Macaíba. Os formandos estão de parabéns, mas devem ficar atentos às novas 
oportunidades que serão disponibilizadas ao longo deste ano, pois a qualificação é o 
grande diferencial para quem busca se inserir no mercado de trabalho”, avaliou. 
 
Em 2014, a previsão do Senac é disponibilizar, até junho, 570 vagas para o município 
de Macaíba, em cerca de 20 cursos.  As primeiras turmas terão início no próximo 
mês de março e os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Trabalho 
e Assistência Social de Macaíba. 
 
O Prefeito do Município, Fernando Cunha, reforçou o impacto social da iniciativa. “É 
muito importante o que o Senac está fazendo no município de Macaíba, trazendo de 
forma gratuita cursos para a população. Sabemos da qualidade de ensino do Senac. 



 

Nós que fazemos a prefeitura estamos muito felizes com essa parceria com o 
Sistema Fecomércio RN, que tem dado oportunidades para as pessoas se inserirem 
no mercado de trabalho”. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Eólicas se preparam para funcionar 
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Sete dos 32 parques eólicos que estão prontos para funcionar há quase dois anos, 
mas permanecem parados no Rio Grande do Norte, por falta de linhas de 
transmissão, começarão a ser testados a partir de amanhã com  perspectiva de 
iniciar operação em março. A previsão é da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel).  
Ana 
Silva

Parque eólico no Rio Grande do Norte: O estado é o maior polo de investimentos 
do país em geração da “energia dos ventos”  
 
Uma linha de transmissão em João Câmara está pronta para conectar as eólicas ao 
Sistema Interligado Nacional. Juntos, os parques têm capacidade para gerar 204 
Megawatts (MW) de energia – que já tem mercado garantido, considerando que 
essa energia foi contratada em leilões federais. Os 25 parques restantes, que 
continuam à espera de linhas de transmissão, devem começar a operar entre abril 



 

deste ano e março de 2015, segundo previsão da Aneel.  
 
De acordo com o presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e 
Energia (Cerne) e do Sindicato das Empresas de Energia do RN (SEERN), Jean-Paul 
Prates, a entrada em operação desses parques é a consolidação do estado como 
provedor de energia. 
 
Atraso 
A maioria das linhas de transmissão, que são de responsabilidade da Companhia 
Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), deveria ter ficado pronta em julho de 2012, 
segundo a Aneel. As obras, porém, atrasaram. 
 
O descompasso entre o término das obras de instalação dos parques eólicos e o 
atendimento das obras de transmissão, prazos previstos nos contratos, custou ao 
governo federal R$ 444,7 milhões, entre julho de 2012 e dezembro de 2013, se 
considerados apenas os 32 parques eólicos do Rio Grande do Norte que foram 
concluídos, mas ficaram sem gerar energia devido à falta de linhas de transmissão. 
Isso, porque as empresas passaram a ser remuneradas, o que era previsto em 
contrato. 

 “Os contratos previam a remuneração (dos investidores) a partir da operação 
comercial das centrais eólicas. A Aneel criou regras para aferir se as empresas 
geradoras comprovadamente estavam em condições de operação e para que, 
atestada essa situação, fizessem jus à receita contratada”, disse a Agência, por meio 
da assessoria de imprensa. 
 
A Aneel chegou a multar as transmissoras em aproximadamente R$ 12 milhões  e 
autorizou o ajuizamento de demanda judicial para reparar “lesão” sofrida pelos 
consumidores em razão do atraso. Segundo a Aneel, houve lesão porque a demora 
na entrada em operação comercial das instalações de transmissão impede o 
escoamento da energia produzida pelas eólicas e a receita recebida por essas 
geradoras é paga pelas distribuidoras. “Todo custo que as distribuidoras têm com 
compra de energia são repassados para as tarifas nos processos de reajustes 
tarifários anuais”, explicou ainda. 
 
Bate papo - Jean-Paul Prates  
Presidente do Cerne e do Sindicato das Empresas de Energia do RN (SEERN) 
 
O que significa o início desses testes, para a oferta de energia e economia do 
estado? 
O Rio Grande de Norte deixa de  ser final de linha para ser  provedor regional de 
energia e  vai desafogar o sistema de redes de transmissão.  Para o mercado local é o 
coroamento deste trabalho e, principalmente, a sinalização para os futuros parques 
que aqui virão, de que este gargalo, que eram os linhões de transmissões, o não ter 
como escoar a energia produzida, estará sanado. Esse gargalo não existirá mais. O 



 

sistema é importante porque vai escoar essa geração e garantir novos 
investimentos. 
 
O que acrescenta em termos de geração, esses sete novos parques? 
Com a adição desses novos parques este ano (ele fala não apenas dos sete, mas do 
conjunto) e mantendo-se constante a geração das outras fontes de energia que 
atuam no estado,  o RN chega a uma potência instalada total  de aproximadamente 
1,67 GW, com aproximadamente 70% de geração eólica, quebrando assim o seu 
próprio recorde de estado com a maior matriz eólica do Brasil. Teremos 1,63 GW 
que vão começar a entrar em operação com os testes desse sábado. A energização  é 
gradual. O mais importante é que libera o que está pronto desde 2012 e que passa a 
operar, gerar. As demais linhas foram aceleradas e deverão sair ainda esse ano e 
regulariza a situação futura.      
 
Qual o reflexo dessa geração em meio a crise energética e especulações de 
“apagão” no país? 
Essa energia nova entra no período de seca, quando temos mais ventos e é 
complementar. O fato dos linhões não estarem prontos e as usinas operando desde 
o ano passado contribuiu para a escassez de energia. E essa geração agora assegura 
que o ano que vem não terá essa situação de risco de desabastecimento. Se estes 
parques estivessem operando no tempo correto teríamos menos pressão nas bacias 
hidrográficas. 



 

 
 

Cronograma de transmissão é marcado por atrasos 

Vários atrasos marcaram a instalação das subestações e linhas de transmissão de 
energia no Rio Grande do Norte. O último deles foi comunicado em novembro de 



 

2013, quando a Chesf admitiu que atrasaria outra vez a entrega da subestação João 
Câmara e da linha de transmissão Extremoz-João Câmara, com entrega inicial 
prevista para 2012. 
 
A razão do último atraso foi a dificuldade para obter autorizações de proprietários 
de terra para instalar as torres em suas áreas e a descoberta de resquícios 
arqueológicos em um dos trechos.  

Os atrasos levaram a uma mudança nas regras dos leilões federais de energia. Eles 
passaram a exigir garantia de conexão dos parques às redes de transmissão. Pela 
nova regra, o parque eólico deve ter uma linha de transmissão prevista já no leilão, e 
o prazo de implantação deve coincidir com a entrada do parque em operação. Antes, 
se fazia o leilão de geração e depois o da linha de transmissão. Isso começou a 
atrasar os parques. 
 
No caso do Rio Grande do Norte, a carência de subestações e linhas de transmissão 
foi uma das razões apontadas para o desempenho ‘frustrante’ doestado no leilão de 
energia realizado em novembro de 2013, segundo o  Governo do Estado. Na ocasião, 
o RN não conseguiu negociar energia de nenhum dos projetos que habilitou para a 
disputa. Feito inédito para o estado, que passou a disputar leilões com eólicas em 
2009, e chegou a ser líder em anos anteriores.  
 
Questionada, a Aneel não detalhou que aspectos serão observados nos testes que 
começam amanhã. “Os testes dizem respeito ao comissionamento da subestação de 
transmissão. Mais detalhes podem ser obtidos com a Chesf”, disse. A Chesf não 
respondeu, até ontem a noite. 
 
 
 
 
 


