
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE           DATA: 04.04.14             EDITORIA: GEORGE 
AZEVEDO 

 
 
Classificação: Positiva 
     
 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA           DATA: 03.04.14              
 
PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO PARTICIPOU DA ABERTURA DA 
WORLDSKILLS AMERICAS 
 

 
 
PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO PARTICIPOU DA ABERTURA DA WORLDSKILLS 
AMERICAS 
 
A terceira edição do torneio 
de educação profissional, que é um dos maiores do mundo, tem a participação de 
cerca de 200 competidores, oriundos de 17 países. 
 
O presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou da 
solenidade de abertura e destacou a importância do evento.  
 
“Esse tipo de iniciativa 
contribui diretamente para a evolução da educação profissional do continente, 
pois proporciona o intercâmbio das principais tendências mundiais nos segmentos 
participantes do torneio. Essas novas tecnologias e técnicas se refletirão nas 
salas de aula do Senac e nos profissionais formados pela instituição para 
atender a demanda do empresariado do setor de comércio, serviços e turismo”, 
afirmou. 
 
Para o presidente da Colômbia, 
Juan Manuel Santos, a educação deve ser vista como oportunidade de 
transformação. “Este evento reúne trabalho e educação. Temos metas audaciosas 
em nosso governo para este setor, pois acreditamos que através da busca pela 
capacitação é possível encontrar um futuro melhor”. Reforçando seu discurso, o 
presidente convidou alunos da delegação colombiana para contar a importância da 



 

qualificação para mudança de suas perspectivas de vida. 
 
Também estiveram presentes na 
solenidade o presidente da WorldSkills International, Simon Bartley, o 
presidente da WorldSkills Americas e diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, e 
o diretor-regional de Senac, Helder Cavalcanti. 
 
O objetivo da WorldSkills 
Americas é promover a educação profissional de excelência no Continente 
Americano. Nesta edição, são 31 ocupações de diferenciados segmentos. A partir 
desta quarta-feira (02) até o dia cinco, os estudantes colorarão em práticas suas 
habilidades e serão avaliados, a partir de padrões internacionais de qualidade. 
 
Representam o Senac no evento 
quatro estudantes. A potiguar Juliana Almeida (Cabeleireiro), o baiano Anderson 
de Almeida (Serviço de Restaurante), Rita de Cássia (Técnico em Enfermagem), do 
Rio Grande do Sul, e Poliana Nascimento (Cozinha), de Minas Gerais. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE           DATA: 04.04.14      EDITORIA: CIDADES 
 

Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE           DATA: 04.04.14      EDITORIA: EMERY COSTA  
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VEÍCULO: MARCOS DANTAS           DATA: 04.04.14     
 
Caicó é a primeira cidade a receber o Sesc Circuito Saúde do ano » Blog do Marcos 
Dantas 
 
 
 
Promover a melhoria na qualidade de vida e saúde dos comerciários e comunidade. 
Seguindo este conceito, o projeto Sesc Circuito Saúde começa a edição 2014, na 
segunda-feira (07 de abril), em Caicó. Durante toda a manhã (08h às 12h), os 
profissionais de educação em saúde, odontologia e nutrição do Sesc, realizam 
serviços gratuitos de aferição de pressão, teste de glicemia, orientações em saúde, 
orientações sobre escovação e higiene bucal. 
 
O Sesc Circuito Saúde é mais uma ação de promoção a saúde realizada pelo Sistema 
Fecomércio, através do Sesc. Acontece há quatro anos, e conta com parcerias das 
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, e empresas privadas. Depois de Caicó 
(07/04), o projeto segue para Mossoró (10/04), Macaíba (15/04) e Santa Cruz 
(23/04). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO           DATA: 03.04.14     
 
  
 Sesc RN está com inscrições abertas para cursos gratuitos de maio 
 Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) oferece 151 vagas em 04 
cidades 
 
Até dia 11/04, os interessados podem se inscrever nos cursos gratuitos de maio 
oferecidos pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, 
promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibiliza para maio 
151 vagas em Natal, São Paulo do Potengi, Nova Cruz e Mossoró. O edital com todas 
as informações está disponível em breve aqui no site. 
 
Serão ensinadas habilidades nas áreas de culinária e de trabalhos manuais, como 
customização de roupas, corte e costura infantil e tortas e sobremesas. São 
oportunidades para os comerciários, seus dependentes e da população em geral 
gerarem rendas extras a partir do que foi absorvido em sala de aula. 
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que acontece de 14 a 24/04 
e leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os 
aprovados é divulgada no site do Sesc RN dia 25/04,e as aulas têm início a partir do 
dia 05/05. 
 
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. 
 
Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação (incluindo cursos preparatórios para o 
ENEM) 
 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de maio do PCG 
 
Quando? Até dia 11/04, das 8h às 17h 
 



 

Onde? 
 
Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
 
Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião) 
 
Sesc Mossoró ( Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) 
 
Sesc São Paulo do Potengi (Avenida Ouro Branco, nº. 297, Novo Juremal) 
 
INSCRIÇÕES GRATUITAS 
 
Fonte: Sesc RN 
 
0 Comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO           DATA: 04.04.14             EDITORIA:  MOSSORÓ 

  
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM           DATA: 03.04.14   
 
Sesc abre inscrições para cursos gratuitos  - Notícias - Cidades - Nominuto.com 
 
 
Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, um curso no currículo pode 
ser o diferencial na hora de conseguir um bom emprego ou garantir uma renda extra 
para a família. Pensando nisso, o Programa de Comprometimento e Gratuidade 
(PCG) do Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, está com inscrições abertas até o 
dia 11 de abril para cursos gratuitos durante o mês de Maio.  
 
O edital com todas as informações está disponível no site do Sesc, pelo endereço 
www.sescrn.com.br e, ao todo, serão ofertadas 151 vagas em Natal, São Paulo do 
Potengi, Nova Cruz e Mossoró. 
 
Os participantes vão poder adquirir conhecimento nas áreas de culinária e de 
trabalhos manuais, como customização de roupas, corte e costura infantil e tortas e 
sobremesas. Em 2014, o PCG oferecerá 2.673 vagas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SIMONE SILVA           DATA: 03.04.14   
 

 
 
  
A área verde do SESC Centro abriga na próxima segunda-feira (07/04) o lançamento 
do Palco Giratório. O projeto é o maior de difusão de artes cênicas do país e 
encontra-se em sua 17ª edição no Rio Grande do Norte. O presidente do Sistema 
Fecomércio, MARCELO QUEIROZ e a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral, 
assinam o convite para a oportunidade, onde os presentes assistirão ao espetáculo 
de teatro de rua &quot;Cravo no Canavial&quot;. O site vai! 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NA HORA H           DATA: 03.04.14   
Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 

 
Cursos Sesc 
 
Até dia 11/04, os interessados podem se inscrever nos cursos gratuitos de maio 
oferecidos pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, 
promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibiliza para maio 
151 vagas em Natal, São Paulo do Potengi, Nova Cruz e Mossoró. O edital com todas 
as informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: ROBSON PIRES          DATA: 03.04.14  
 
Caicó é a primeira cidade a receber o Sesc Circuito Saúde do ano - Blog do Robson 
Pires 

 
 
 Caicó é a primeira cidade a receber o Sesc Circuito Saúde do ano  
 
Promover a melhoria na qualidade de vida e saúde dos comerciários e comunidade. 
Seguindo este conceito, o projeto Sesc Circuito Saúde começa a edição 2014, na 
segunda-feira (07 de abril), em Caicó. Durante toda a manhã (08h às 12h), os 
profissionais de educação em saúde, odontologia e nutrição do Sesc, realizam 
serviços gratuitos de aferição de pressão, teste de glicemia, orientações em saúde, 
orientações sobre escovação e higiene bucal. 
 
O Sesc Circuito Saúde é mais uma ação de promoção a saúde realizada pelo Sistema 
Fecomércio, através do Sesc. Acontece há quatro anos, e conta com parcerias das 
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, e empresas privadas. Depois de Caicó 
(07), o projeto segue para Mossoró (10), Macaíba (15) e Santa Cruz (23). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SUÉBTER NERI          DATA: 03.04.14  
Caicó é a primeira cidade a receber o Sesc Circuito Saúde do ano   - 
 

 
Promover a melhoria na qualidade de vida e saúde dos comerciários e comunidade. 
Seguindo este conceito, o projeto Sesc Circuito Saúde começa a edição 2014, na 
segunda-feira (07 de abril), em Caicó. 
 
Durante toda a manhã (08h às 12h), os profissionais de educação em saúde, 
odontologia e nutrição do Sesc, realizam serviços gratuitos de aferição de pressão, 
teste de glicemia, orientações em saúde, orientações sobre escovação e higiene 
bucal. 
 
O Sesc Circuito Saúde é mais uma ação de promoção a saúde realizada pelo Sistema 
Fecomércio, através do Sesc. Acontece há quatro anos, e conta com parcerias das 
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, e empresas privadas. 
 
Depois de Caicó (07/04), o projeto segue para Mossoró (10/04), Macaíba (15/04) e 
Santa Cruz (23/04). 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: ROBSON PIRES         DATA: 03.04.14  
 
Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de maio Programa de 
Comprometimento e Gratuidade - Blog do Robson Pires 
 
 
Até dia 11 de abril, os interessados podem se inscrever nos cursos gratuitos de maio 
oferecidos pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, 
promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibiliza para maio 
151 vagas em Natal, São Paulo do Potengi, Nova Cruz e Mossoró. O edital com todas 
as informações está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Serão ensinadas habilidades nas áreas de culinária e de trabalhos manuais, como 
customização de roupas, corte e costura infantil e tortas e sobremesas. São 
oportunidades para os comerciários, seus dependentes e da população em geral 
gerarem rendas extras a partir do que foi absorvido em sala de aula. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 03.04.14             EDITORIA: CULTURA 
 

 



 

VEÍCULO: LIEGE BARBALHO         DATA: 03.04.14  
 
» Palco Giratório 
 

 
 
Projeto chega à sua 17ª edição no RN 
 
Ainda falando sobre a Fecomércio/RN… O seu presidente, Marcelo Queiroz, e a 
diretora regional do Sesc, Jeane do Amaral, convidando para o lançamento estadual 
da 17ª edição do Palco Giratório, maior projeto de difusão de artes cênicas do país. 
O encontro acontecerá na área verde do Sesc Cidade Alta nesta segunda-feira, a 
partir das 17h30, com apresentação do grupo potiguar de teatro de rua “Cravo do 
Canavial”. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: EDILSON SILVA        DATA: 03.04.14  
 
Caicó é a primeira cidade a receber o Sesc Circuito Saúde do ano - Blog Edilson Silva 
 

  
 
 Por Edilson Silva em RN, Saúde  
 
 Caicó é a primeira cidade a receber o Sesc Circuito Saúde do ano  
 
Promover a melhoria na qualidade de vida e saúde dos comerciários e comunidade. 
Seguindo este conceito, o projeto Sesc Circuito Saúde começa a edição 2014, na 
segunda-feira (07 de abril), em Caicó. 
 
Durante toda a manhã (08h às 12h), os profissionais de educação em saúde, 
odontologia e nutrição do Sesc, realizam serviços gratuitos de aferição de pressão, 
teste de glicemia, orientações em saúde, orientações sobre escovação e higiene 
bucal. 
 
O Sesc Circuito Saúde é mais uma ação de promoção a saúde realizada pelo Sistema 



 

Fecomércio, através do Sesc. Acontece há quatro anos, e conta com parcerias das 
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, e empresas privadas. Depois de Caicó 
(07/04), o projeto segue para Mossoró (10/04), Macaíba (15/04) e Santa Cruz 
(23/04). 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc Circuito Saúde 
 
Quando e Onde? 
 
Caicó: (07/04) - Sesc Caicó; 
 
Mossoró (10/04) - Comunidade do Fio (projeto Sesc Cidadão); 
 
Macaíba (15/04) - Praça Holanda Paz; 
 
Santa Cruz (23/04) - Praça Presidente Vargas. 
 
Programação gratuita 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA        DATA: 03.04.14  
CAICÓ É A PRIMEIRA CIDADE A RECEBER O SESC CIRCUITO SAÚDE DO ANO 
 

 
 
 
 
Promover a melhoria na 
qualidade de vida e saúde dos comerciários e comunidade. Seguindo este 
conceito, o projeto Sesc Circuito Saúde começa a edição 2014, na segunda-feira 
(07 de abril), em Caicó.  
 
 Durante toda a manhã (08h às 12h), os 
profissionais de educação em saúde, odontologia e nutrição do Sesc, realizam 
serviços gratuitos de aferição de pressão, teste de glicemia, orientações em 
saúde, orientações sobre escovação e higiene bucal. 
 
 O Sesc Circuito Saúde é mais uma ação de 
promoção a saúde realizada pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc. Acontece 
há quatro anos, e conta com parcerias das Secretarias Municipais e Estaduais de 
Saúde, e empresas privadas. 
 
  Depois 
de Caicó (07/04), o projeto segue para Mossoró (10/04), Macaíba (15/04) e Santa 
Cruz (23/04). 
 
O quê? Sesc Circuito Saúde 
 
Caicó: (07/04). Sesc Caicó. 
 
Mossoró (10/04). Comunidade do 
Fio (projeto Sesc Cidadão) 
 



 

Macaíba (15/04). Praça Holanda 
Paz. 
 
Santa Cruz (23/04). Praça 
Presidente Vargas. 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: LEONARDO SODRE        DATA: 03.04.14 
.: NOTAS & COMENTÁRIOS 
 
http://www.leonardosodre.com/2014/04/notas-comentarios_3.html 
 
 
Inscrições abertas para a 5ª Corrida  do Comerciário 
 
Depois de abrir inscrições exclusivas para os comerciários, a 5ª Corrida do 
Comerciário já recebe inscrições de toda a comunidade. De 31/03 a 14/04, homens e 
mulheres a partir de 18 anos podem acessar o site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br 
e se inscrever na corrida, promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. 
A maratona será dia 01/05, às 16h, de forma inédita na Zona Norte de Natal. 
 
 
Classificação: Positiva 
 

http://www.leonardosodre.com/2014/04/notas-comentarios_3.html


 

VEÍCULO: PORTAL G1        DATA: 03.04.14 
 
G1 - Camila Masiso lança 'Patuá' com convidados em Natal - notícias em Rio 
Grande do Norte 
 

 
 
 
O show de lançamento de Patuá, novo trabalho da cantora Camila Masiso, trará, 
além das 11 músicas inéditas e autorais, participações de grandes artistas 
convidados. O cantor italiano Pheel Baliana e os potiguares Khrystal e Zé Hilton serão 
alguns que subirão ao palco no dia da estreia, marcada pra acontecer em 16 de abril, 
às 20h, no Teatro Riachuelo. A entrada para o show é um quilo de alimento não 
perecível que deve ser trocado por um voucher no Pittsburg do shopping Midway 
Mall a partir desta terça-feira (1º). O voucher deve ser trocado por um ingresso na 
bilheteria do Teatro Riachuelo. 
 
 Além do show, quem for ao lançamento de Patuá ganhará de presente o CD/DVD 
que inclui as novas músicas, o making off  de Patuá, dirigido por Larissa Dantas, e o 
clipe da música “Além do Sol”, sob as lentes de Danilo Guanabara. No dia do show, a 
banda base será a mesma que acompanhou Camila na concepção do rebento: Diogo 



 

Guanabara, Henrique Pachêco, Rogério Pitomba e Kleber Moreira. 
 
 O novo trabalho de Camila Masiso – uma imersão em ritmos brasileiros feita em 
parceria com grandes artistas potiguares – foi realizado por meio do Programa 
Djalma Maranhão, com patrocínio da Unimed Natal e do Sistema Fecomércio-Sesc 
RN, e do apoio do Pittsburg. Os alimentos arrecadados serão doados ao Mesa Brasil, 
programa de assistência do Sesc RN. 
 
 Sobre Camila Masiso 
 
 Camila Masiso começou a carreira solo em 2009, cantando clássicos do samba e da 
bossa nova em Natal. O seu primeiro disco autoral foi “Boas Novas”, lançado em 
2010, com nove canções inéditas. A cantora foi finalista do festival MPBeco, recebeu 
prêmio Hangar de “Intérprete Revelação” em 2010, ganhou prêmio O Poti, 
promovido pelo jornal Diário de Natal, na categoria “Artista Popular”, após ser a 
mais votada na internet, participou de duas edições do projeto Parcerias Sinfônicas, 
do Sesc RN – a primeira edição, na qual foi solista, também levou prêmio Hangar de 
“Melhor Show do Ano” (2011) –  e levou seu talento a países como França, Itália, 
Áustria e Eslovênia. 
 
 Serviço  
 O quê? Camila Masiso lança Patuá  
 Quando? 16/04, às 20h  
 Onde? Teatro Riachuelo  
 Como conseguir ingresso? Levar 1 kg de alimento não perecível ao Pittsburg do 
Midway Mall a partir de 01/04 e trocar por um voucher, que vale um ingresso. 
Máximo por pessoa: dois ingressos. Levar o(s) voucher(s) à bilheteria do teatro e 
retirar o(s) ingresso(s). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: LEONARDO SODRÉ        DATA: 03.04.14 
.: Vai começar o Palco Giratório 2014 
 
Projeto trará 10 espetáculos gratuitos  a 09 cidades do RN de abril a  outubro. 1ª 
apresentação será hoje  no TAM 
O Rio Grande do Norte vai virar um grande palco de abril a outubro de 2014. É o 17º 
Palco Giratório, projeto de difusão das artes cênicas trazido pelo Sistema Fecomércio 
RN, por meio do Sesc, que, este ano, circulará por nove cidades potiguares. O 
primeiro espetáculo nacional será Homem de Sola de Vento (SP), cuja estreia 
acontece nesta quinta-feira (03), às 20h, no Teatro Alberto Maranhão (Natal). Para 
ter acesso ao ingresso, é só levar 1 kg de alimento não perecível na bilheteria do 
teatro 01h hora antes do da peça. 
 
Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, “O Sesc tem uma 
tradição inquestionável de excelência em projetos culturais e no apoio às atividades 
desta área. O Palco Giratório é uma prova desta nossa vocação. Com ele, 
promovemos intercâmbios entre diversos grupos, de vários estados, de forma a 
promover a disseminação nacional da expressão cênica, em suas diversas nuances”. 
A diretora regional do Sesc RN, Jeane Amaral, diz que o diferencial do projeto este 
ano será “a ampliação do número de cidades visitadas, refletindo a intenção do Sesc 
de interiorizar suas ações”. 
 
Dia (02/03), também no TAM e no mesmo horário, será apresentada a peça Guerra, 
Formigas e Palhaços (RN), dentro da proposta de intercâmbio com grupos 
locais.Depois de se apresentar em Natal, Homem de Sola de Vento vai ao Teatro Dix-
huit Rosado, em Mossoró, onde se apresenta no domingo (06/03), às 20h. A peça 
brinca com a invasão da classe média aos aeroportos, utilizando técnicas circenses 
como acrobacia e trapézio. 
 
O aquecimento para o Palco Giratório 2014 já começou na segunda-feira (31/03), 
quando homens e mulheres cobertos de argila e vestidos de executivos invadiram as 
ruas de Natal para criticar o massacrante ambiente corporativo na intervenção 
urbana Cegos (SP). 
 
Lançamento oficial  
A solenidade do lançamento oficial do Palco Giratório 2014 será no dia 07 de abril, às 
17h30, na área verde do Sesc Centro (Natal). O evento para convidados contará com 
a presença da imprensa potiguar, de autoridades e de integrantes do Clowns de 
Shakespeare, grupo potiguar que participou do Palco Giratório 2006. Ao final, será 
apresentado de forma gratuita e aberta ao público o teatro de rua Cravo do 
Canavial, do grupo Pele de Fulô (RN). 
 
17º Palco no RN  
De abril a maio, a 17ª edição do Palco Giratório levará dez espetáculos nacionais às 



 

cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Assú, 
Currais Novos e Santa Cruz.  Circo, drama, comédia, teatro infantil e infanto-juvenil 
são alguns dos gêneros. 
 
Além disso, o projeto promoverá cinco apresentações de grupos teatrais locais – 
dentro da proposta de intercâmbio com os grupos nacionais –, oficinas teatrais e um 
Pensamento Giratório em Mossoró, no qual os artistas visitantes batem um papo 
com a plateia, intermediado por um profissional local da área. 
 
Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), serão apresentados os espetáculos Guerra, 
Formigas e Palhaços (RN), Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial (RN), O 
Mistério da Bomba H (MG), Sargento Getúlio (BA) – monólogo com texto do escritor 
João Ubaldo Ribeiro –, Barrica – Poráguabaixo (SC) e Uma Flor de Dama (CE). Para a 
2ª etapa (julho a outubro), estão programadas as apresentações de Viúva, Porém 
Honesta (PE), O Segredo da Arca de Trancoso (BA), Plaguim (MS), Deus da Fortuna 
(PB) e Romeu e Julieta (CE). Os alimentos arrecadados na entrada serão destinados 
ao Mesa Brasil, programa de assistência do Sesc RN.  
  Serviço:  
O quê? Estreia Palco Giratório 2014  
Quando? 03/04, às 20h  
Onde? Teatro Alberto Maranhão (Praça Augusto Severo, Ribeira, Natal/RN)  
Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência à 
bilheteria do teatro e trocar pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: 
cada alimento vale um ingresso.  
Mais informações: www.sescrn.com.br  | 
www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio 
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 Recorde de público e reuniões de negócios marcam primeiro dia da WorldSkills 
Americas 
 Superando as expectativas da organização do evento, mais de 37 mil pessoas, em 
especial estudantes de diferentes idades, circularam pelo Centro de Feiras e 
Exposições Corferias, em Bogotá 
 
O primeiro dia da WorldSkills Americas (WSA) 2014 foi marcado pelo grande número 
de visitantes. Superando as expectativas da organização do evento, mais de 37 mil 
pessoas, em especial estudantes de diferentes idades, circularam pelo Centro de 
Feiras e Exposições Corferias, em Bogotá. A estimativa inicial era de que a 
competição reunisse 30 mil visitantes, até o dia 05 de abril. 
 
  
 
Observador Oficial da delegação brasileira no evento, ao longo desta terça-feira (02), 
o presidente do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, Marcelo Fernandes de 
Queiroz, participou de reuniões com representantes do Serviço Nacional de 
Aprendizagem da Colômbia (SENA) e do Centro Interamericano para o 
Desenvolvimento do Conhecimento na Formação Profissional, entidade vinculada à 
Organização Internacional do Trabalho. 
 
  
 
Os encontros foram acompanhados pelo diretor regional do Senac, Helder 
Cavalcanti, e tinham o objetivo de estreitar o relacionamento entre as entidades 
para a discussão de parcerias futuras. 
 
  
 
Marcelo Queiroz também acompanhou a execução das provas dos competidores 
brasileiros no evento. Disputando a medalha na ocupação Cabeleireiro, a 
competidora potiguar Juliana Almeida, aluna do Senac/RN que representa o Brasil no 
torneio, executou o módulo Corte e Coloração Fashion Masculino. Ela concorre com 
estudantes da Costa Rica e Barramas. 
 
  
 
“A WorldSkills Americas é um evento que impressiona por sua magnitude. Aqui, está 
reunido o que há de melhor da educação profissional do nosso continente e o 
Sistema Fecomércio RN está inserido nesse contexto, através do Senac”, avaliou 
Marcelo Queiroz. 



 

 
  
 
As 31 ocupações presentes no torneio de educação profissional ocupam o espaço de 
40 mil metros quadrados, divididos em 23 pavilhões diferentes. 
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Conselho Municipal de Turismo analisa propostas para turismo sustentável  
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 Conselho Municipal de Turismo analisa propostas para turismo sustentável 
 Primeira reunião do ano aconteceu no auditório da Fecomércio RN 
 
  
Em sua primeira reunião do ano, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), 
reunido hoje pela manhã, no auditório da Fecomércio RN, analisou e discutiu 
propostas de projetos em execução como o inventário da oferta turística e estudo 
do impacto da Copa 2014 no turismo em Natal; apresentação de proposta para 
aproveitamento da área do Vale das Cascatas por um grupo empresarial da 
Catalunha (Espanha), plano de marketing aprovado pelo Ministério do Turismo; 
apresentação pelo consultor de turismo da Secretaria de Turismo de Natal, Carlos 
Sodré, dos projetos que serão realizados no decorrer de 2014 e do plano de 
marketing aprovado pelo Ministério do Turismo para Natal. No final o secretário de 
Turismo de Natal, Fernando Bezerril, fez o sorteio de uma viagem à Natal com 
acompanhante, entre os 11 jornalistas que vieram a Natal, onde foram produzidas 
matérias sobre o “Natal em Natal” em especial sobre a cidade. O vencedor foi o 
jornalista Bruno Félix do jornal O Popular de Goiânia. 
 
Ao abrir a 10ª reunião ordinária do CONTUR, o secretário Fernando Bezerril disse 
que as ações propostas pelos conselheiros nas reuniões já realizadas estão em 
andamento e os programas e propostas em análise poderão ser debatidos em 
comissões que se reunirão posteriormente para melhor detalhamento. “O CONTUR 
é o fórum onde analisamos e levamos à discussão o que é melhor para o turismo 
natalense”, salientou.  
 
Os trabalhos foram abertos pela pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Janailda 
Mourão, que apresentou os índices de competitividade de turismo do ano de 2013. 
Em seguida a professora Jurema Dantas, representante da IES (Instituições de Ensino 
Superior) apresentou a importância do inventário da oferta turística, que propõe a 
diversificação das atividades do turismo na cidade. A Seturde já busca novas 
propostas que tragam inovação e sejam atrativas além da necessidade da geração de 
emprego e desenvolvimento social e econômico a partir de tais propostas. Jurema 
também apresentou um estudo do impacto da Copa do Mundo no turismo de Natal, 
no qual pretende avaliar o desempenho da atividade pelos indicadores do 
comportamento evolutivo do setor. Em seguida, a representante do Bim Consulters, 
Mauricélia Silva, apresentou a proposta do Vale das Cascatas, que sugere 
transformá-lo em um Centro de Esportes Náuticos. A Expo Tour Católica finalizou a 
manhã de discussões, apresentando o evento que acontecerá no mês de dezembro, 



 

no Centro de Convenções. 
 
Presentes na reunião Habib Chalita (ABIH-RN); Marcelo Zsigmond (Amanáutica); 
Marcus Guedes (Fecomércio); Yves Guerra (SEBRAE-RN); Ana Caroline Melo (ABAV-
RN); Max Fonseca (Abrasel e Natal Convention Bureau), além de representantes de 
várias entidades que atuam no segmento do turismo em Natal. 
 
*Fonte: Assessoria de Imprensa Seturde 
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Justiça reduz verba do governo para publicidade 

Publicação: 04 de Abril de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
 

A Justiça reduziu a verba da  publicidade do Estado,  limitando em R$ 13.489.656,15 
o montante destinado pelo governo para propaganda institucional. O valor toma por 
base o recurso executado em 2013 para este fim. A decisão, assinada pelo juiz de 
Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, Everton Amaral de 
Araújo, atende, em parte, a pedido do Ministério Público Estadual. Em duas ações, o 
MP buscava liminar para a suspensão do contrato e aplicação dos recursos em 
serviços na área de saúde e no pagamento de dívidas atuais na área de segurança 
pública. O governo, por meio da Procuradoria Geral do Estado, irá recorrer da 
decisão, na próxima segunda-feira. 
 
O despacho determina ainda o bloqueio de R$ 11,5 milhões restante dos R$ 25 
milhões que estavam previstos no orçamento do Estado para o contrato de 
propaganda. O recurso irá contemplar a autorização dada pela Justiça ao Governo 
estadual para abertura de crédito suplementar  destinado às  áreas de saúde e 
segurança pública. Para o magistrado, não justifica-se a suspensão integral da 
execução do contrato de prestação de serviços de publicidade - como queria o MP - 
por ser  assegurada na Constituição Federal.  
 
Embora  “ponderada”, analisa o procurador geral adjunto do Estado, Cristiano 
Feitosa Mendes, a decisão incorre em erro de matéria, uma vez que o principal 
argumento não se sustenta. Dos R$ 25 milhões previstos, R$ 17,4 milhões seriam 
para o exercício de 2014 e  R$ 7,6 milhões restantes para os meses de janeiro a 
fevereiro de 2015, a serem abatidos no orçamento do próximo ano, explica Mendes.  
 
“O MP questiona, em ano de eleição,  que houve aumento dos valores destinados 
para a publicidade do governo, quando na verdade, houve decréscimo como 
mostrado pelo Tribunal de Contas do Estado. Sem falar que o valor usado como 
parâmetro é também menor, foi o executado”, observa o procurador.  
 
De acordo com a prestação de contas do TCE, o valor previsto  em orçamento para 
2013 era de R$ 18,8 milhões, dos quais apenas R$ 13,4 foram executados devido 
decisão judicial que bloqueou parte dos recursos. Já 2012, foram R$ 27 milhões 
destinados à publicidade. “Esperávamos o indeferimento total e não parcial, por ser 
assunto em que  o Ministério Público não tem ingerência, sem falar que é 
constitucional”, acrescentou Cristiano Mendes. 
 
O presidente do Sindicato das Agências de propaganda, Pedro Ratts, acredita que a 
decisão “salomônica” do magistrado em indeferir parcialmente o pedido do MP não 
resolve os problemas enfrentados na prestação dos serviços públicos essenciais. 



 

“Não queremos ser insensíveis à problemática da saúde e segurança pública, mas 
essa priorização de recurso deveria ser feita pelo MP à época da votação do 
orçamento do Estado. Cabe ao mercado de agências publicitárias respeitar a decisão 
e o Estado cumprir, mas a sensação é que nada foi resolvido”, disse. 
 
O superintendente da TV Tropical, jornalista Jânio Vidal, considera inusitado o MP 
assumir a função de legislador. “O atendimento parcial não é o caminho para 
resolver a problemática especificada no processo. Acreditamos que a decisão vai ser 
revertida e o direito constitucional de publicizar atos administrativos não encontre 
respaldo para restrições incabíveis numa democracia”, frisou Vidal. 
 
Fernando Eugênio, superintendente da TV Ponta Negra, pondera que a decisão 
demonstra sensibilidade do magistrado à importância da comunicação em uma 
democracia, mas desconsidera que o valor tomado como parâmetro na decisão 
judicial foi insuficiente para o Estado promover a comunicação institucional com a 
sociedade. Com os bloqueios decretado pela Justiça de Currais Novos, o Estado ficou 
seis meses sem comunicação o ano passado. “Resultado da miopia de juízes que 
buscam na verba de publicidade um bode expiatório para resolver os graves 
problemas de outros setores do serviço público”, afirma.  
 
O magistrado classificou que a retenção do que exceder ao montante gasto no ano 
de 2013 com a propaganda estatal é uma medida preventiva com o objetivo de se 
evitar o desvirtuamento dos propósitos constitucionais de se educar, informar e 
orientar. Já a destinação da verba pública bloqueada será uma tarefa do poder 
Executivo e não do Judiciário. 
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Atividade petrolífera perde força e cidades desaceleram 

Publicação: 04 de Abril de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
A queda na produção de petróleo registrada neste mês é o anúncio de uma crise que 
espreita desde 2011. Cidades que  tem a economia embasada na cadeia petroleira 
têm sofrido com a redução na quantidade de empregos ofertados e com a 
desaceleração do comércio e dos serviços. 
Alex 
Regis



 

Analista aponta entrave para o desenvolvimento da atividade em terra e o reflexo 
na economia 
 
Polo estadual na produção de combustível, Mossoró tem visto o varejo despencar: 
somente nos últimos dois anos, 120 empresas que prestavam serviço para a 
Petrobras pediram baixa ou quebraram. “A redução nos investimentos da Petrobras 
na cidade reduz a renda e o poder de consumo”, justifica o diretor executivo do 
Comitê de Dirigentes Lojistas (CDL) de Mossoró, Élvio do Carmo Rebouças. O que 
desemboca em corte de funcionários:a CDL estima que 2800 tenham perdido em 
emprego no setor. Serviços de perfuração de poços, exploração e transporte de 
combustível foram os mais atingidos. 
 
A rede hoteleira é outra que tem sentido o impacto. Somente o Hotel Sabino Palace, 
que recebia a maior parte dos petroleiros da região, teve uma queda de 75% na 
ocupação deste segmento. “Nossa clientela era formada principalmente por 
executivos e engenheiros, mas a Petrobras tem enviado a maior parte dos seus 
funcionários para fora de Mossoró. É uma crise muito forte, que atinge toda a rede 
hoteleira e a cadeia produtiva da cidade”, opinou João Sabino, proprietário do hotel. 
 
O presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras (AEPET) no RN, Solon 
Fagundes, aponta uma migração dos funcionários de alto nível da cadeia petroleira. 
“Há uma redução geral de pessoal devido a finalização de grandes projetos, pois 
seus picos de emprego já passaram. Também tivemos a mobilização de empregados 
próprios para as bacias de Campos e do Pré-Sal”, afirma Fagundes.  



 

 
O presidente também ressalta, porém, que a redução nos investimentos da 
Petrobras é causada pela inexistência de novos projetos de exploração no estado. 
Somente na região de Mossoró, que corresponde a metade da produção da bacia 
potiguar, não são ofertados novos blocos de exploração desde 2007. “A ANP 
congelou o desenvolvimento terrestre do RN desde que resolveu não disponibilizar 
novos blocos exploratórios. Sem blocos, sem exploração e produção. Sem produção, 
os empregos vão embora”, analisou. 
 
A Petrobras foi procurada para detalhar os índices de produção e as novas políticas 
de investimento para o estado, mas afirmou, por meio de assessoria de imprensa, 
que não poderia responder até o fechamento desta edição. 
 
Saiba Mais 
Em março deste ano, a estatal confirmou que encontrou óleo médio em perfurações 
realizadas em águas profundas na Bacia Potiguar. Ainda não foi detalhado, porém, 
como a descoberta vai influenciar a produção do Rio Grande do Norte.  Denominado 
informalmente de Pitu, o poço localiza-se em profundidade de 1.731 metros, a 55 
quilômetros da costa do Rio Grande do Norte. Em dezembro, a Petrobras afirmou 
que a primeira descoberta de petróleo em águas profundas no RN trata-se “da 
abertura de uma nova fronteira exploratória na região” 
 
Bate-papo - Carlos Henrique Jerônimo 
Prof. e pesquisador do mestrado em engenharia de petróleo e gás da UnP 
 
“O RN perdeu competitividade em relação ao Brasil” 
 
O que justifica essa redução na produção petrolífera do RN? 
Essa oscilação não representa quase nada para a produção do estado. A variação é 
justificada por paradas programadas e troca de equipamento, não pela redução da 
capacidade de produção. O que temos em andamento é uma mudança nos 
investimentos estruturantes por parte da Petrobras, que tem adotado uma política 
de redução de investimentos em obras de recuperação e novas explorações. Se essa 
retração de investimentos continuar, os poços vão produzir menos e só então a 
produção do estado pode ficar comprometida. 
 
A Petrobras está mais focada em investir na exploração marítima e no Pré-sal? É 
mais rentável? 
Petróleo em terra e mar são muito diferentes. Olhando pela ótica do investimento, o 
mar é muito superior do que a terra pelo tamanho das reservas. Mesmo que o custo 
seja alto, a produção cobre a despesa. Já em termos operacionais, o petróleo em 
terra é superior, pois demanda menos tempo entre a perfuração e o início da 
produção, sem falar em termos de logística e estrutura, que é bem mais simples. 
Não vou dizer que a política adotada pela Petrobras é certa ou errada. É uma medida 



 

econômica. 
 
Especialistas dizem que a bacia potiguar já está em fase de declínio. Até quando 
ela pode ser explorada? 
Não existe um número cabalístico para o fim da exploração dos poços. É preciso 
investimento em ampliação e recuperação. Ainda temos uma margem muito grande 
para investimentos em recuperação secundária e terciária. 
 
Podemos dizer que o RN tem perdido competitividade na cadeia produtiva do 
petróleo? 
Considerando a diminuição e estabilização da produção, o desligamento de 
profissionais, a diminuição dos investimentos, as migrações para outros estados, é 
possível dizer que há uma redução na competitividade em relação aos postos em 
terra do Brasil.  
 
A descoberta do primeiro poço de águas profundas no RN, o campo de Pitu, pode 
retomar a produção? 
Sim, mas é um investimento a médio prazo. Só em três ou quatro anos poderemos 
ver o resultado. 
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Especialista fala sobre o iminente perigo do RN perder ‘suas’ empresas 

No cardápio, a guerra tributária e seus efeitos para a economia, especialmente no Rio 

Grande do Norte 

 
Responsável pelo contencioso tributário de grandes empresas, dentre as quais a 
COSERN, e um dos advogados mais respeitados do estado em sua área, José Rossiter 
dificilmente expressa opiniões fora dos tribunais e das salas de aula por onde lecionou 
e podia expressar seus pontos de vista livremente com a ética de um bom observador 
que só interage nos fatos quando é convocado. 

Nesta entrevista, porém, Rossiter fala da matéria tributária de uma maneira que todos 
podem entender – abordando justamente as consequências econômicas. Foi um 
pedido expresso feito pelo O JORNAL DE HOJE como forma de tornar mais palatável a 
entrevista com um especialista na área tributária. 

No cardápio, a guerra tributária e seus efeitos para a economia, especialmente no Rio 
Grande do Norte, um estado pequeno, importador, que precisa reter suas principais 
empresas para sobreviver. 

http://d25vw65106l1re.cloudfront.net/media/7Jose.jpg
http://d25vw65106l1re.cloudfront.net/media/7Jose.jpg


 

JORNAL DE HOJE – Num ambiente econômico onde a pressão dos impostos 
inviabiliza empresas e empurra os Estados para uma guerra fiscal sem precedentes, 
em que grau o RN deve se preocupar com o futuro? 
ROSSITER – Como o RN é essencialmente um estado comprador de produtos acabados 
de outros estados, é claro que a preocupação existe, especialmente porque seus 
maiores vizinhos- Ceará e Pernambuco – investem maciçamente em incentivos e 
renúncias fiscais para atrair novas indústrias. A questão é saber onde estamos mais 
vulneráveis e adotar medidas para guarnecer os flancos. Ou seja, produzir cenários 
mais favoráveis à retenção dos negócios, já que a atração de novas indústrias 
propriamente ditas é algo mais difícil, que depende de condições logísticas que 
atualmente lutamos para consolidar. Já demos o passo do aeroporto de São Gonçalo, 
um sonho de duas décadas, mas isso isoladamente não é suficiente sem um porto 
moderno e um sistema rodo ferroviário em condições pelo menos de nos colocar 
como centro distribuidor interessante. 

JH – Há evidências preocupantes para essa inquietação neste momento? 
ROSSITER – Há sim e elas não são poucas. De vez em quando, por um ou outro motivo, 
perdemos uma empresa importante para a economia local, entre dezenas de outras 
menores que fecham as portas por motivos diversos. Há um estudo recente do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) que mostra um quadro preocupante. Em 16 
Estados, mais o Distrito Federal, a renúncia de receita por conta de benefícios 
tributários concedidos em 2012 foi, na média, quase duas vezes maior que os 
investimentos em infraestrutura e outros investimentos públicos. Isso mostra a 
prioridade agressiva que alguns estados depositam na guerra fiscal, a despeito das 
limitações legais que essa matéria já adquiriu. 

JH – O que isso mostra em sua opinião? 
ROSSITER – Prova que o perigo de investidas sobre as indústrias do RN é real. Tanto 
que uma das armas usadas por esses estados é mostrar que eles estão realmente 
dispostos abrir mão de receita. O Programa de Apoio do Desenvolvimento Industrial 
do Rio Grande do Norte (Proadi) tem um bom formato para os interesses do Estado, 
pois é uma feição mais contábil do que fiscal de realizar essa transferência de 
benefício. Mas nem chega perto do que outros estados oferecem para captar novas 
indústrias. Nem o Estado de São Paulo, o mais industrializado e rico do país, abre mão 
de jogar pesado nesse campo. Enquanto isso, as pequenas unidades federativas, como 
a nossa, são pulverizadas. E tudo que fazemos para sair dessa condição enfrenta a 
ação de lobbies poderosos. A prova disso é que só agora o projeto eólico começa a 
avançar e, a despeito da oferta de sol, não há uma política federal que nos inclua num 
processo mais consistente dentro da energia solar. 

JH –No caso do RN o que essa situação vem provocando? 
ROSSITER – Temos perdido mais empresas do que é saudável nos últimos anos. Isso é 
um fato. Em 2011 foi a Alpargatas e por descuido fiscal pelo menos uma grande 



 

empresa no ramo do varejo. Mais recentemente, uma importante exportadora de 
banana de dimensão internacional (Del Monte) anunciou sua mudança do Estado. Há 
informações na mídia que, a partir de 2019, vence pela segunda e última vez a 
cobertura de 10 anos, renováveis por mais 10, do Proadi, criado há quase três décadas 
justamente para estimular o desenvolvimento industrial através do financiamento do 
ICMS devido. Há informações que grandes empresas, fundamentais para a economia 
local, como a Guararapes e a Coteminas, estão na lista. Tudo isso preocupa, pois 
implica numa série de providências legais, como as mudanças na própria lei que criou 
o programa. Fala-se em renovações automáticas, fala-se muita coisa. Fato é que 
precisamos agir imediatamente para dar suporte à permanência dessas empresas na 
economia potiguar. 

JH – Então o senhor acha que a política de manutenção e atração de indústrias 
deveria ser mais agressiva no RN? 
ROSSITER – A expressão “agressiva” deve ser usada com muita cautela, afinal, são as 
receitas da tributação que mantém a máquina estatal. E toda a administração sabe 
onde aperta o calo. Isso, sem mencionar as restrições impostas ao orçamento pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal.O debate está aberto e tem muita gente competente para 
participar dele. Temos a Federação da Indústria, a Federação do Comércio e o Sebrae, 
entre outros. São sistemas que entendem profundamente as demandas de suas 
clientelas. O Sebrae, enquanto agência de desenvolvimento da micro e pequena 
empresa, também adquiriu essa expertise e hoje presta um serviço de imensa 
relevância. O advogado tributarista é mais um elo nessa corrente e pode interagir em 
todas as instâncias. 

O JORNAL DE HOJE – Qual deveria ser em sua opinião a preocupação primeira do 
empresário em relação à carga tributária? 
ROSSITER – Em primeiro lugar, o empresário deve se preocupar em conhecer o 
tamanho de sua pauta fiscal. Muitos acham que conhecem, mas às vezes têm uma 
ideia apenas aproximada ou inexata do tamanho da mordida e, principalmente, suas 
consequências para o negócio. Frequentemente há uma dicotomia que torna o valor 
do tributo desproporcional ao preço final da mercadoria. Desproporcional para cima, 
que fique bem entendido. Cobra-se uma coisa pelo produto final, cuja rentabilidade 
não se atinge na hora da venda. Mas como há um entendimento corrente nos 
Tribunais que essa pauta é legal, não resta alternativa ao empresário a não ser 
equilibrar-se dentro de uma situação absurda onde o molho às vezes é bem mais caro 
do que o peixe. 

O JORNAL DE HOJE – Contar com os serviços de um advogado tributarista é algo 
distante da realidade de uma pequena empresa? 
Rossiter – Se a cultura da pequena empresa fosse mais associativa, como é o caso de 
algumas cooperativas agrícolas do Centro Oeste e do Sul, a resposta seria mais ou 
menos esta: “Quando os clientes sabem o que querem, é fácil encontrar o melhor 



 

caminho”. As Empresa nunca devem desprezar suas associações de classe ou, quando 
não há essa cobertura, um bom relacionamento com outras de seu segmento quando 
for contratar bons escritórios que cuidem de seus interesses. É só uma questão de 
saber o que quer e se organizar para isso. 
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Prepare a sacola 

Publicação: 04 de Abril de 2014 às 00:00 | Comentários: 0 
As feiras são espaços  democráticos por natureza. Quanto mais livres e sortidas, 
melhor. As feiras pequenas de bairro, iniciativas dos seus próprios moradores, ainda 
não são  comuns em Natal como em outras cidades maiores do país, mas há 
iniciativas  interessantes para tirar o consumidor mais curioso de casa. Petrópolis 
tem duas feirinhas alternativas, com destaque para a Feira de Artes, que fará sua 1ª 
edição de 2014 neste sábado e domingo, com um número ainda maior de 
expositores. Na zona sul, Ponta Negra se agita com a nova edição da Feira Feito na 
Vila, uma amostra dos muitos talentos  que vivem no bairro mais tradicional de 
Natal. A banca está bonita. Prepare a sacola e vá à feira.  
 
Artes na Banca 
A Feira de Artes de Petrópolis realiza sua 10ª edição neste fim de semana, com um 
número recorde de expositores: mais de 60, segundo Graça Queiroga, idealizadora 
do evento. É a prova de que o projeto caiu no gosto de moradores, comerciantes e 
visitantes de outros bairros, atraídos pelo misto de artesanato, antiguidades, flores e 
plantas ornamentais,  gastronomia, e música ao vivo. Tudo, com um toque 
diferenciado.   “A aceitação cresceu, e nós crescemos junto com ela. É a prova de 
que há uma carência de projetos desse tipo em Natal”, afirma.  
 
A feira vai ocupar quase toda a  Praça das Flores durante sábado e domingo, das 10 
às 22h. A variedade é grande. Na seção de artes plásticas e artesanato Graça destaca 
nomes como a gaúcha Rosa Spencer e suas peças em mosaico; a arte 
contemporânea de Maria Helena Pacheco; Paloma Torres, de Timbaúba dos Batistas, 
e seus bordados em rendas diversas; os jogos de cozinha criativos de Eliana Alencar 
e Marusca Santos; as camisetas da marca TenhoDito, da jornalista Suzy Leal, usam 
estampas exclusivas de artistas plásticos locais como Flávio Freitas, Marcelus Bob, 
Clarice Torres, entre outros.  
 
Os fãs de antiguidades encontrarãoas valiosas peças da expositora Maria Cleane, 
entre cristais e porcelanas, várias delas centenárias. Merece destaque também o 
acervo de Graça Amaral Câmara, colecionadora natalense que coleta peças em feiras 
de artes de estados vizinhos. 
 
Caldinhos Gourmet 
A parte mais saborosa da feira também está artística. O chef Leo Tavares é adepto 
da cozinha de boteco com um toque gourmet. Assim surgiram seus caldinhos 
caprichados, sucesso nas feiras passadas. “Estava em Caruaru e vi um caldinho de 
feijão com camarão, charque e ovo de codorna. Parecia absurdo, mas era uma 
delícia. Me inspirou a criar outros caldos que não existiam aqui em Natal”, conta. Leo 



 

oferece três tipos de caldos e sugere acompanhamentos que vão de pimenta 
biquinho a camarão e torresmo. Ele também criou um caldo que mistura siri, sururu 
e camarão, como um ensopado.  
 
Leo também incrementa os caldos com uma “performance” de feirante, ao lado da 
noiva, convocando os clientes para saborear as iguarias quentes. “É um evento 
incrível, diferente de tudo que se vê em Natal. Tem um clima ótimo, descontraído, e 
os feirantes combinam com o cenário”, conta ele, que já participou da feira como 
músico de uma banda de chorinho.  
 
Sabores orgânicos 
Há quase um ano, a Praça das Flores recebe todas as sextas a Feira da Agricultura 
Orgânica Familiar, das 7 às 13h, um espaço essencial para quem deseja comprar 
produtos naturais de alta qualidade. São cerca de 40 produtores, de Macaíba, 
Extremoz, Ceará-Mirim e Touros. Há feirantes de várias partes do Estado, com 
produtos os mais frescos possíveis – alguns colhidos ou pescados no dia. Há 
hortaliças, verduras, frutas, queijo, galinha caipira, ovos, bolos, beiju, tapioca, milho, 
feijão verde, carnes, linguiças, queijos do sertão, tilápias, etc. Há também artesanato 
utilitário e decorativo. A ausência do atravessador tornam os produtos mais 
acessíveis. Donas de casa e chefs de cozinha dividem o espaço.  
 
Artes da Vila 
A Feira Feito na Vila realiza sua 5ª edição sábado e domingo, das 16 às 21h,  exibindo 
um pouco de tudo que a Vila de Ponta Negra tem de colorido, saboroso e cultural. 
Serão 30 expositores, entre gente de artesanato, gastronomia e artes plásticas, 
dispostos no largo da Igreja São João Batista. “É uma feira mais pra revelar do que 
pra vender. Reforça a nossa autonomia, e as qualidades que até os próprios 
moradores desconhecem”, afirma Graça Leal, do Centro Cultural da Vila de Ponta 
Negra.  
 
Nas bancas da Vila serão vistos pandeiros feitos por um luthier alemão; fuxicos, 
tapetes e crochês feitos pelas tradicionais rendeiras de bilro do bairro; os chapéus 
artísticos elaborados pela poetisa Deth Haak, peças únicas feitas a partir de retalhos 
e tecidos reaproveitados; peças em couro, design em prata, etc. A seção 
gastronômica vai resgatar os quitutes mais tradicionais da área, entre bolos (moça, 
ovos, etc), e as suculentas tapiocas recheadas da vó – a rendeira Maria de Lurdes. 
Para fechar, terá apresentação de um grupo de congos de calçolas.  
 
Orquídeas de abril 
A beleza singular das orquídeas ganharão três dias de apreciação neste fim de 
semana. O Círculo Potiguar de Orquidofilia (CPO) realizará a XXI Exposição de 
Orquídeas do Rio Grande do Norte, de sexta a domingo, no Sam’s Clube da BR 101. A 
feira tem entrada gratuita e reunirá orquidófilos de Gravatá (PE), Recife (PE), 
Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Natal. Estarão expostas desde as mais populares 



 

como Rainha do Nordeste Brasileiro (Cattleya Labiata), Híbridos, Micro-orquídeas, 
Falenópolis (Phalenopsi), Olho-de-Boneca (Dendrobium Fimbriatum), até espécies 
estrangeiras e nacionais, algumas muito raras.  
 
“Dentre todas as flores, as orquídeas são as mais peculiares e exóticas. Não tem 
quem olhe e não as admire. Toda flor de orquídea é apaixonante”, comenta o diretor 
do evento, Gerson Paiva. Durante a mostra também haverá  comercialização vasos, 
caixas e produtos para o cultivo. Um concurso destacará as flores mais bonitas.   
 


