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CONGRESSO Eis que surge a primeira missão do presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Mossoró, Michelson Frota. Ele vai integrar a comitiva do 
presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, no rumo do Trigésimo Congresso 
Brasileiro do Comércio em Belo Horizonte de hoje até o dia 11 próximo. 
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VEÍCULO:  BLOG DO CARLOS COSTA      DATA: 09.04.14 
 
MARCELO QUEIROZ PRESTIGIA LANÇAMENTO DO PALCO GIRATÓRIO 2014 
 

 
 
Foi realizada na noite de ontem 
(07), no Sesc Centro, a abertura oficial do 17º Palco Giratório, projeto 
nacional de difusão das artes cênicas trazido ao estado pelo Sistema Fecomércio 
RN, por meio do Sesc. Com o circo presente pela primeira vez na abertura do 
evento, os convidados foram recebidos com pipoca e apresentados ao projeto por 
dois palhaços. 
 
Eles contaram a todos a 
novidade da edição de 2014: o número de cidades que recebe o Palco Giratório 
foi ampliado de três para nove. Agora, além de Natal, Mossoró e Caicó, as 
cidades de Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Assú, Currais Novos e 
Santa Cruz também são contempladas. &quot;Até o mês de outubro teremos a 
apresentação de dez espetáculos nacionais, e de mais cinco grupos teatrais 
locais&quot;, disse a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. 
 
O presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, prestigiou o lançamento do Palco Giratório e 
falou da importância do apoio da instituição a projetos culturais: &quot;O 
Palco Giratório é de grande importância, porque promove a disseminação das 
artes cênicas, promove o intercâmbio entre grupos de diversos estados, além de 



 

dar oportunidade a pessoas que nunca foram ao teatro, de assistirem a uma 
peça&quot;. 
 
O diretor comercial da TV 
Ponta Negra, empresa apoiadora do Palco Giratório, Guto Barreto, afirmou que 
&quot;é uma honra apoiar este projeto aqui no estado, e trabalhar ao lado do 
Sistema Fecomércio, ao lado do Sesc. Estamos iniciando a parceria este ano, com 
a certeza que de estaremos juntos todos os anos seguintes&quot;.  
 
Os presentes participaram de 
um bate-papo com os atores do Clowns de Shakespeare, César Ferrário e Kitéria 
Kelly; e a atriz do Grupo Oriundo de Teatro (MG), Ana Campos; mediados pelo 
coordenador de cultura do Sesc, Daniel Resende. &quot;A participação do Clowns 
de Shakespeare no Palco Giratório, no ano de 2006, possibilitou mostrar nosso 
trabalho em vários estados. E mais: o Sesc funcionou como uma espécie de 
chancela do nosso trabalho, facilitando assim a aceitação do público&quot;, 
declarou César Ferrário. 
 
Já a atriz Ana Campos, 
destacou que a inserção, pela primeira vez, da peça infantil na qual ela atua 
(&quot;O Mistério da Bomba H&quot;) no Palco Giratório abriu muitas portas: 
&quot;Só em um projeto como este temos condições de sair de nosso estado, e 
mostrar nosso trabalho fora dele, já que a parte de logística para trazer tudo 
para o Nordeste, por exemplo, é muito cara. Isso é um sonho para qualquer grupo 
de teatro&quot;. A programação da noite foi encerrada com a encenação da peça 
de teatro de rua &quot;Cravo do Canavial&quot;, do grupo Pele de Fulô (RN). 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 08.04.14   
 
Marcelo Queiroz prestigia lançamento do Palco Giratório 2014 - Notícias - Cultura - 
Nominuto.com 
 
 
Foi realizada na noite de ontem (07), no Sesc Centro, a abertura oficial do 17º Palco  
Giratório, projeto nacional de difusão das artes cênicas trazido ao  
estado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. 
 Com o circo presente pela primeira vez na abertura do evento, os  
convidados foram recebidos com pipoca e apresentados ao projeto por dois 
 palhaços. 
 
Eles contaram a todos a novidade da  
edição de 2014: o número de cidades que recebe o Palco Giratório foi  
ampliado de três para nove. Agora, além de Natal, Mossoró e Caicó, as  
cidades de Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, 
 Assú, Currais Novos e Santa Cruz também são contempladas. &quot;Até o mês de 
 outubro teremos a apresentação de dez espetáculos nacionais, e de mais  
cinco grupos teatrais locais&quot;, disse a diretora regional do Sesc, Jeane  
Amaral. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN,  
Marcelo Queiroz, prestigiou o lançamento do Palco Giratório e falou da  
importância do apoio da instituição a projetos culturais: &quot;O Palco  
Giratório é de grande importância, porque promove 
 a disseminação das artes cênicas, promove o intercâmbio entre grupos de 
 diversos estados, além de dar oportunidade a pessoas que nunca foram ao 
 teatro, de assistirem a uma peça&quot;. 
 
O diretor comercial da TV Ponta Negra,  
empresa apoiadora do Palco Giratório, Guto Barreto, afirmou que &quot;é uma  
honra apoiar este projeto aqui no estado, e trabalhar ao lado do Sistema 
 Fecomércio, ao lado do Sesc. Estamos iniciando 
 a parceria este ano, com a certeza que de estaremos juntos todos os  
anos seguintes&quot;.  
 
Os presentes participaram de um bate-papo 
 com os atores do Clowns de Shakespeare, César Ferrário e Kitéria Kelly; 
 e a atriz do Grupo Oriundo de Teatro (MG), Ana Campos; mediados pelo  
coordenador de cultura do Sesc, Daniel Resende. 
 &quot;A participação do Clowns de Shakespeare no Palco Giratório, no ano de  
2006, possibilitou mostrar nosso trabalho em vários estados. E mais: o  
Sesc funcionou como uma espécie de chancela do nosso trabalho,  



 

facilitando assim a aceitação do público&quot;, declarou 
 César Ferrário. 
 
Já a atriz Ana Campos, destacou que a inserção, pela primeira vez, da 
 peça infantil na qual ela atua (&quot;O Mistério da Bomba H&quot;) no Palco  
Giratório abriu muitas portas: &quot;Só em um projeto como este temos  
condições de sair de nosso estado, e mostrar nosso trabalho 
 fora dele, já que a parte de logística para trazer tudo para o  
Nordeste, por exemplo, é muito cara. Isso é um sonho para qualquer grupo 
 de teatro&quot;. A programação da noite foi encerrada com a encenação da  
peça de teatro de rua &quot;Cravo do Canavial&quot;, do grupo 
 Pele de Fulô (RN). 
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VEÍCULO: NATAL NOTÍCIA          DATA: 08.04.14   
 
| Marcelo Queiroz prestigia lançamento do Palco Giratório 2014 
 

 
Foi realizada na noite desta nesta segunda-feira (07.04), no Sesc Centro, a abertura 
oficial do 17º Palco Giratório, projeto nacional de difusão das artes cênicas trazido 
ao estado pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Com o circo presente pela 
primeira vez na abertura do evento, os convidados foram recebidos com pipoca e 
apresentados ao projeto por dois palhaços. 
 
Eles contaram a todos a novidade da edição de 2014: o número de cidades que 
recebe o Palco Giratório foi ampliado de três para nove. Agora, além de Natal, 
Mossoró e Caicó, as cidades de Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Assú, 
Currais Novos e Santa Cruz também são contempladas. “Até o mês de outubro 
teremos a apresentação de dez espetáculos nacionais, e de mais cinco grupos 
teatrais locais”, disse a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, prestigiou o lançamento 
do Palco Giratório e falou da importância do apoio da instituição a projetos culturais: 
“O Palco Giratório é de grande importância, porque promove a disseminação das 
artes cênicas, promove o intercâmbio entre grupos de diversos estados, além de dar 
oportunidade a pessoas que nunca foram ao teatro, de assistirem a uma peça”. 



 

 
O diretor comercial da TV Ponta Negra, empresa apoiadora do Palco Giratório, Guto 
Barreto, afirmou que “é uma honra apoiar este projeto aqui no estado, e trabalhar 
ao lado do Sistema Fecomércio, ao lado do Sesc. Estamos iniciando a parceria este 
ano, com a certeza que de estaremos juntos todos os anos seguintes”. 
 
Os presentes participaram de um bate-papo com os atores do Clowns de 
Shakespeare, César Ferrário e Kitéria Kelly; e a atriz do Grupo Oriundo de Teatro 
(MG), Ana Campos; mediados pelo coordenador de cultura do Sesc, Daniel Resende. 
“A participação do Clowns de Shakespeare no Palco Giratório, no ano de 2006, 
possibilitou mostrar nosso trabalho em vários estados. E mais: o Sesc funcionou 
como uma espécie de chancela do nosso trabalho, facilitando assim a aceitação do 
público”, declarou César Ferrário. 
 
Já a atriz Ana Campos, destacou que a inserção, pela primeira vez, da peça infantil na 
qual ela atua (“O Mistério da Bomba H”) no Palco Giratório abriu muitas portas: “Só 
em um projeto como este temos condições de sair de nosso estado, e mostrar nosso 
trabalho fora dele, já que a parte de logística para trazer tudo para o Nordeste, por 
exemplo, é muito cara. Isso é um sonho para qualquer grupo de teatro”. A 
programação da noite foi encerrada com a encenação da peça de teatro de rua 
“Cravo do Canavial”, do grupo Pele de Fulô (RN). 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR           DATA: 08.04.14    
 
Apartamentos de hotéis devolvidos pela Fifa atenderá turistas estrangeiros - Portal 
No Ar 
 
 
A Match, agência de turismo oficial da Fifa, devolveu mais de 80% dos apartamentos 
de hotéis e pousadas que estavam bloqueados para o período da Copa do Mundo 
nos meses de junho e julho. Mais especificamente, 28 mil dos leitos destinados a 
Fifa, 23 mil foram devolvidos, o que representa 82,4% devoluções para a 
comercialização por parte dos hoteleiros potiguares. 
 

“Mas ainda há tempo para essa 
venda”, declarou George Gosson (Foto: Alberto Leandro) 
 
O coordenador da Comissão de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do estado do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN), George Gosson, 
contou que a parte da devolução da Match aconteceu em períodos entre os jogos, o 
que não agrada os hoteleiros. 
 
“A Match devolveu uma parte no período entre os jogos. Será ruim para o hoteleiro 
comercializar e preencher nesse período. Mas ainda há tempo para essa venda”, 
declarou Gosson. 
 
Porém, há quem aprovou a devolução dos leitos por parte da Match. A empresária 
Emanuelle Barreto comemorou a devolução prévia dos apartamentos que seria 
anunciada apenas no dia 20 de abril. 
 
“É uma ótima notícia. Estamos saindo na frente já que o deadline era 20 de abril, 
temos mais tempo para comercializar os apartamentos”, afirmou a empresária que 
completou, “tinha muita solicitação, mas a Match não estava conseguindo negociar, 
não sei por qual motivo”. 
 

http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/01/0dc2b7a8b22d95c9460f8fa8da6ae5e0.jpg?fd9b08
http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/01/0dc2b7a8b22d95c9460f8fa8da6ae5e0.jpg?fd9b08


 

Emanuelle criou uma lista de espera 
para atender as solicitações de reservas para a Copa (Foto: Alberto Leandro) 
 
No hotel de Emanuelle, a Fifa bloqueou cerca de 70% dos leitos e as devoluções 
começaram desde outubro do ano passado. Em janeiro, houve uma nova devolução. 
Juntos, foram devolvidos aproximadamente 80% dos leitos bloqueados. 
 
Agora, Emanuelle atenderá a longa lista de espera que tem no hotel, com 
solicitações de reservas de turistas, a maioria estrangeiros. “São turistas da Grécia, 
México, Japão que ficarão em Natal”, acrescentou. 
 
Para a empresária, o consumidor será beneficiado, já que a oferta de apartamentos 
aumentou, desvalorizando o preço das diárias. “Acredito que não terá prejuízo”, 
afirmou. 
 
George Gosson acredita que haverá uma grande procura de turistas brasileiros pelo 
aumento da oferta de voos extras. “Está tendo muita procura das operadoras 
brasileiras que estavam dependendo da devolução da Match. Terá mais espaço para 
brasileiros”, ressaltou. 
 
O coordenador da comissão da Fecomércio afirmou que há um grande demanda de 
turistas mexicanos para se hospedarem em Natal, já que a seleção mexicana jogará 
em Fortaleza e em Natal. 
 
Atualizado em 8 de abril às 13:00 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO          DATA: 09.04.14    
 
08/04/2014 09h00 
  
 Marcelo Queiroz comenta estudo da CNC sobre geração de empregos durante 
Copa do Mundo de Futebol 
 De acordo com estudo, a Copa deve gerar 47,9 mil vagas de trabalho nas cidades-
sede 
 
 Segue comentário do presidente da Fecomério RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, 
sobre estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), sobre a geração de empregos durante a Copa do Mundo de Futebol: 
 
&quot;Segundo o levantamento, iremos gerar em Natal algo em torno de 1.400 
empregos novos com a Copa do Mundo de Futebol, somente no setor turístico. Isso 
representa cerca de 1,5% dos empregos formais gerados pelo setor de Serviços na 
capital. Além disso, somente em salários, mensalmente estes novos empregos irão 
injetar algo em torno de R$ 1,2 milhão na economia. São números que estão dentro 
da nossa realidade e do peso do varejo potiguar no contexto nacional. Números que 
temos que comemorar, até porque sabemos que eles são apenas um dos pontos 
positivos que ser sede do evento trará para nossa cidade e nossa atividade 
econômica&quot;. 
 
Marcelo Fernandes de Queiroz Presidente do Sistema Fecomércio RN 
 
Estudo da CNC: 
 
COPA DO MUNDO DEVERÁ GERAR 47,9 MIL VAGAS NO TURISMO 
 
Número corresponde a 35,2% das vagas a serem criadas em 2014 pelo setor de 
turismo em todo o País. Segmentos de alimentação, hospedagem e transportes 
deverão responder por nove de cada dez vagas criadas. Salário médio de admissão 
deverá ser de R$ 1.167. 
 
De acordo com estimativa da Embratur, a Copa do Mundo da Fifa que se realizará no 
Brasil entre os meses de junho e julho de 2014 deverá gerar um fluxo de 3,6 milhões 
de turistas, número equivalente à metade do total de visitantes nacionais e 
estrangeiros que deverão circular pelo País em 2014, segundo estimativas do próprio 
Ministério do Turismo. 
 
A CNC estima que, para atender a esse aumento expressivo no fluxo turístico nos 
Estados que abrigam as cidades-sede do Mundial, atividades como serviços de 
hospedagem, de alimentação, de transporte, agências de viagens e serviços culturais 
e recreativos deverão ampliar em 47,9 mil a oferta de vagas entre os meses de abril 



 

e junho de 2014. Esse número equivale a 38,1% das 125,8 mil vagas criadas no Brasil 
em todo o ano de 2013 e a 35,2% daquelas esperadas para 2014. As unidades da 
Federação que sediarão o Mundial criaram 29,5 mil postos de trabalho celetistas no 
turismo no segundo trimestre de 2013. Além da projeção da Embratur, a pesquisa da 
CNC considerou o fluxo de passageiros nos principais aeroportos do País e dados do 
Ministério do Trabalho e Emprego (Caged). 
 
O segmento de serviços de alimentação, como bares e restaurantes – principal 
segmento turístico –, naturalmente deverá responder pela maior parte da geração 
do emprego no turismo (16,1 mil vagas – o equivalente a 33,5% do total). Nesse 
ramo, o salário médio nacional deve chegar a R$ 935. Em seguida, devem vir os 
serviços de transporte de passageiros, com previsão de abertura de 14,0 mil 
empregos (29,2% do total) e em que o salário dos admitidos deverá alcançar, em 
média, R$ 1.449. Hotéis, pousadas e similares deverão ofertar 12,3 mil vagas (25,7%) 
com vencimento médio de R$ 900. Juntos, esses três segmentos deverão responder 
por 88,4% do total de vagas a serem criadas. 
 
Serviços culturais e recreativos, como casas de espetáculos, parques e arenas 
esportivas, têm perspectiva de abertura de 3,8 mil vagas com remuneração média 
de R$ 1.397. Finalmente, o segmento de agências de viagens deverá oferecer a 
maior remuneração média (R$ 1.626). Entretanto, apenas 3,6% da oferta de 
emprego vinculado à Copa do Mundo (1,7 mil vagas) deve ser preenchida por este 
segmento. 
 
São Paulo e Rio de Janeiro, que abrigarão, respectivamente, a abertura e o 
encerramento do Mundial, deverão concentrar mais da metade (52,0%) das 
oportunidades de emprego decorrentes do evento. Bahia e Pernambuco – estados 
que receberão 11 jogos da Copa – vêm em seguida, com 6,4% e 6,0% das vagas, 
respectivamente.  
 
*Fonte: Fecomércio RN 
 
0 Comentário 
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VEÍCULO: O MOSSOROENSE          DATA: 09.04.14    EDITORIA: CIDADES 
 
Encontro analisa e discute projetos como o inventário da oferta turística e estudo 
do impacto da  Copa 2014 no turismo em Natal 
 
 Detalhes 
  
 Publicado em 09 de Abril de 2014  
  
 : por Redação  
 
NATAL - Em sua primeira reunião do ano, o Conselho Municipal de Turismo (Contur) 
reunido na manhã de quarta-feira passada, no auditório da Federação do Comércio 
do Estado do Rio Grande do Norte (Fecomércio), 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. Na oportunidade, houve 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 Municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico (Seturde), Carlos Sodré, dos projetos que serão 
realizados no decorrer de 2014; e o plano de marketing aprovado pelo Ministério do 
Turismo para Natal. No final, o secretário sorteou uma viagem a Natal com 
acompanhante, entre os 12 jornalistas que vieram à capital potiguar e produziram 
matéria sobre o &quot;Natal em Natal&quot; e em especial sobre a cidade. O 
vencedor foi o jornalista Bruno Félix, do jornal O Popular, de Goiânia. A reunião foi 
aberta 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 das Instituições de Ensino Superior (IES) 
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 em dezembro, no 
Centro de Convenções. 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: LEONARDO SODRÉ          DATA: 08.04.14     
 
.: NOTAS & COMENTÁRIOS 
 
Kleber Fernandes toma posse  como novo secretário chefe  do Gabinete Civil 
da  Prefeitura do Natal 
 
O advogado e administrador Kleber Fernandes assumiu oficialmente na tarde desta 
segunda-feira (07), o cargo de secretário Chefe do Gabinete Civil da Prefeitura do 
Natal. A solenidade de posse ocorreu no salão nobre do Palácio Felipe Camarão e 
contou com a participação do prefeito Carlos Eduardo, da vice-prefeita Wilma de 
Faria, do ex-chefe do Gabinete Civil Sávio Hackradt, dos vereadores Eleika Bezerra e 
George Câmara, do presidente do sistema Fecomércio/RN Marcelo Queiroz, além de 
secretários municipais de diversas pastas, familiares e amigos do novo titular da 
Segap. 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: CANINDÉ SOARES          DATA: 09.04.14     
 
Canindé Soares | Fotojornalismo – Natal – RN – Brasil 
 
Últimos ingressos para Patuá estarão disponíveis a partir das 16h de hoje no 
Pittsburg do Midway Mall 
 
Em menos de uma semana, os ingressos para o lançamento de Patuá, novo CD da 
cantora potiguar Camila Masiso, esgotaram. A produção da cantora conseguirá 
disponibilizar, a partir das 16h desta terça-feira (08/04), os últimos 50 ingressos. 
Basta ir ao Pittsburg do shopping Midway Mall com 1 kg de alimento não perecível 
(exceto sal), trocar por um voucher e, em seguida, ir à bilheteria do Teatro Riachuelo 
– local onde acontecerá o lançamento – e retirar o ingresso com o voucher em mãos. 
O show de lançamento será dia 16/04, às 20h. As músicas já estão no site da 
cantora, o www.camilamasiso.com.br. 
 
Quem for ao show de lançamento de Patuá ganhará um box que inclui o CD com as 
11 músicas autorais – uma imersão em ritmos brasileiros feita em parceria com 
grandes artistas potiguares – e um DVD com o making of  do novo trabalho, dirigido 
por Larissa R. Dantas, e com o clipe da música “Além do Sol”, sob as lentes de Danilo 
Guanabara. As pinceladas multicoloridas que ilustram Patuá são do artista plástico 
potiguar Flavio Freitas. 
 
No dia do lançamento, Camila Masiso receberá no palco convidados especiais, como 
a cantora potiguar Khrystal, o sanfoneiro Zé Hilton e o cantor italiano Pheel 
Balliana.  A banda base será composta por Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, 
Kleber Moreira e Rogério Pitomba. 
 
O novo trabalho de Camila Masiso 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 mais de 800 alimentos arrecadados serão doados ao Mesa 
Brasil, programa de assistência do Sesc RN. 
 
Serviço: 
 
  
 
O quê? Últimos ingressos para lançamento de Patuá, de Camila Masiso 
 
Quando? A partir das 16h desta terça-feira (08/04) 
 
Como? Levar 1 kg de alimento não perecível ao Pittsburg do Midway Mall a partir de 
e trocar por um voucher, que vale um ingresso. Máximo por pessoa: dois ingressos. 
Levar o(s) voucher(s) à bilheteria do Teatro Riachuelo e retirar o(s) ingresso(s). 



 

 
Sobre o lançamento? Dia 16/04, às 20h, no Teatro Riachuelo 
 
 Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE           DATA: 08.04.14             EDITORIA: CAPA E 
ECONOMIA 
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VEÍCULO: JORNAL METROPOLITANO         DATA: 08.04.14 
 
08 de Abril de 2014 às 12h46 
 Estudante potiguar ganha competição internacional de educação  
  Juliana Almeida disputou o título com competidores da Costa Rica e Barbados  
 
 A estudante do Senac/RN, Juliana Almeida, ganhou medalha de ouro na WorldSkills 
Americas (WSA) 2014, um dos maiores eventos de educação profissional do mundo. 
Representando o Brasil na ocupação cabeleireiro, ela disputou o título com 
competidores da Costa Rica e Barbados. 
  
A cerimônia de premiação, onde os ganhadores foram anunciados, ocorreu na 
manhã do último domingo (06), na Câmara do Comércio de Bogotá. O torneio foi 
realizado de 1º a 5 de abril, no Centro de Feiras e Exposições Corferias, em Bogotá, 
reunindo cerca de 200 estudantes, oriundos de 17 países, e atraindo público 
superior a 120 mil visitantes. 
  
Moradora do Assentamento Maísa, na zona rural do município de Mossoró, Juliana 
Almeida iniciou seus estudos profissionalizantes por meio do Programa Senac de 
Gratuidade (PSG). “Ganhar essa medalha de ouro para o Brasil significa muito para 
mim. É um grande orgulho, fruto de muito trabalho e dedicação. Passei por um 
intenso treinamento e agradeço ao Senac pelas oportunidades que a instituição tem 
me proporcionado”, disse a potiguar. 
  
Para conseguir o ouro, Juliana Almeida executou sete provas, cada uma delas com 
prazo de execução determinado. As tarefas mediram seu conhecimento em técnicas 
de corte, coloração e modelagem, bem como avaliaram habilidades criativas na 
construção de penteados, considerando tendências internacionais nos estilos 
clássicos e fashions. 
  
A WordlSkills Americas testa os alunos considerando padrões internacionais de 
qualidade. Esse é o segundo ano consecutivo que uma estudante norte-rio-
grandense vence o torneio. Na segunda edição do evento, realizada em São Paulo, 
no ano de 2012, a também mossoroense Juliana Leslye obteve a medalha de ouro 
para o Brasil na mesma ocupação. 
  
Perfil – A mossoroense Juliana Almeida tem 20 anos e afirma que, desde criança, se 
interessava pela área de beleza. Foi isso que a motivou a buscar a qualificação do 
Senac. Com desempenho acima da média, a estudante se destacou ao longo do 
curso e foi selecionada para participar de treinamentos com foco em competições. 
  
Em agosto de 2012, ela ganhou a etapa Rio Grande do Norte da Olimpíada do 
Conhecimento, habilitando-se para disputar a seletiva nacional para a WSA. No mês 
de janeiro, ela ganhou a concorrência com outros brasileiros e obteve o direito de 



 

defender o País no torneio continental. O próximo desafio de Juliana Almeida será a 
disputa por uma vaga na WorldSkills Internacional, evento que será realizado em 
2015, reunindo os melhores estudantes da educação profissional do mundo. 
  
Sobre a WorldSkills Americas (WSA) 
 
A WSA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como 
principal objetivo propiciar a melhoria de qualidade da educação profissional, por 
meio do intercâmbio entre os países da América do Norte, América Central, Mar do 
Caribe e América do Sul, envolvendo governos, indústrias, comércio e instituições de 
educação profissionalizante. A cada dois anos, a entidade realiza uma competição 
voltada para a formação profissional em um de seus países membros. 
 
Sobre o Senac 
 
Presente no Rio Grande do Norte há mais 65 anos, o Senac forma profissionais para 
atuar nos segmentos de comércio, serviços e turismo. Para 2014, a previsão da 
entidade é realizar cerca de 60 mil matrículas, em mais de 100 municípios 
potiguares. 
 
A instituição em investido em inovação, infraestrutura e capacitação do corpo 
técnico, buscando a melhoria continua das tecnologias educacionais utilizadas em 
sala de aula, com objetivo de se tornar referência em âmbito internacional. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA/NELSON FREIRE         DATA: 08.04.14 
 
Estudante potiguar conquista competição internacional | Ponto de Vista com 
Nelson Freire 
 

 
A estudante do Senac/RN, Juliana Almeida, ganhou medalha de ouro na WorldSkills 
Americas (WSA) 2014, um dos maiores eventos de educação profissional do mundo. 
Representando o Brasil na ocupação cabeleireiro, ela disputou o título com 
competidores da Costa Rica e Barbados. 
 
A cerimônia de premiação, onde os ganhadores foram anunciados, ocorreu na 
manhã do último domingo (6), na Câmara do Comércio de Bogotá. O torneio foi 
realizado de primeiro a 5 de abril, no Centro de Feiras e Exposições Corferias, em 
Bogotá, reunindo cerca de 200 estudantes, oriundos de 17 países, e atraindo público 
superior a 120 mil visitantes. 
 
Moradora do Assentamento Maísa, na zona rural do município de Mossoró, Juliana 
Almeida iniciou seus estudos profissionalizantes por meio do Programa Senac de 
Gratuidade (PSG). “Ganhar essa medalha de ouro para o Brasil significa muito para 
mim. É um grande orgulho, fruto de muito trabalho e dedicação. Passei por um 
intenso treinamento e agradeço ao Senac pelas oportunidades que a instituição tem 
me proporcionado”, disse a potiguar. 
 
Para conseguir o ouro, Juliana Almeida executou sete provas, cada uma delas com 
prazo de execução determinado. As tarefas mediram seu conhecimento em técnicas 
de corte, coloração e modelagem, bem como avaliaram habilidades criativas na 
construção de penteados, considerando tendências internacionais nos estilos 
clássicos e fashions. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: BLOG TIBAU NOTICIAS         DATA: 08.04.14 
 
Tibau Notícias: Jovem cabeleireira da Maisa ganha competição internacional 
 

 
 
Do assentamento rural Maisa para o mundo. Este é o percurso que Juliana Almeida, 
de 21 anos, está fazendo. A estudante formada pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac) foi a grande campeã na categoria Cabeleireiro na 
WorldSkills Americas, competição de jovens técnicos profissionais do continente, 
realizada durante o último fim de semana na Colômbia. 
 
A equipe do jornal O Mossoroense foi até a casa de Juliana Almeida, na zona rural de 
Mossoró, conhecer um pouco melhor a história da jovem que agora se prepara para 
competir no WorldSkills Internacional, evento que reunirá profissionais de todo o 
mundo no Brasil, em 2015. 
Para a mãe de Juliana, Rosângela Maria, o resultado alcançado pela filha na 
Colômbia superou todas as expectativas. &quot;É um sonho realizado. O desejo dela 
era se formar no Senac, abrir seu salão, a gente costuma dizer que pensava tudo 
'inho', mas os planos do Senhor são sempre maiores&quot;, diz a agricultora, que 
tem ainda mais três filhas. 
O primeiro contato da campeã do WorldSkills Americas com a profissão que 
abraçaria foi aos 10 anos de idade. Segundo Rosângela Maria, a filha, naquela época, 
ganhou uma tesoura e cortou o cabelo do próprio pai. &quot;Sempre foi um desejo 
dela seguir nessa área. Depois de cortar o cabelo do pai, vimos que ela realmente 
tinha talento e depois, aos poucos, com muita dificuldade, fomos comprando alguns 



 

materiais, como prancha, babyliss, entre outros&quot;, relata, acrescentando que 
inicialmente ela e uma irmã de Juliana eram as &quot;cobaias&quot;. 
 
Tempos mais tarde, a jovem foi descoberta durante uma ação voluntária do Senac 
na Maisa. Na ocasião, impressionada com o cabelo de Juliana Almeida, uma das 
instrutoras presentes no evento perguntou quem era a responsável por cuidar 
daquelas madeixas, sendo Juliana a sua própria cabeleireira. &quot;A moça do Senac 
disse que ela ganharia um curso, e assim aconteceu. Minha filha estudou, se 
capacitou e alcançou o seu objetivo. Estou extremamente feliz&quot;, conta 
Rosângela Maria. 
 
Com as instruções recebidas no Senac, Juliana, enfim, abriu o seu próprio salão, 
ainda modesto, na residência da família. Com a repercussão da premiação, a 
expectativa é que o negócio seja ampliado. &quot;Aos poucos, fomos comprando 
cada coisinha que está aqui. Juliana é muito esforçada, trabalha das 8h até meia-
noite, 1h, se for preciso. É inexplicável o talento dela&quot;, afirma a mãe da jovem 
cabeleireira. 
Juliana será recebida hoje, 8, a partir das 19h, na sede do Senac em Mossoró. A 
família garante que algumas surpresas foram preparadas para a campeã. 
&quot;Vamos fazer até carreata aqui na Maisa, todo mundo com camisas 
personalizadas, será uma verdadeira festa&quot;, conclui Rosângela Maria. 
 
Brasil conquista maior pontuação da competição 
 
Juliana Almeida não foi o único destaque da delegação brasileira, composta por 34 
competidores, no WorldSkills Americas. O país alcançou a maior pontuação e o 
maior número de medalhas entre todas as nações presentes no evento. O Brasil foi 
ouro em 25 modalidades, prata em quatro e ganhou uma medalha de bronze. O 
torneio reuniu, em Bogotá, quase 200 jovens de até 23 anos, vindos de 17 países 
americanos. 
 
Foi o melhor resultado do país no torneio, que está em sua terceira edição. Os 
jovens profissionais brasileiros provenientes dos serviços nacionais de Aprendizagem 
da Indústria (Senai) e do Comércio (Senac) participaram de provas realizadas desde 
quarta-feira, 2, até o domingo, 5. 
O melhor resultado geral no torneio americano foi alcançado também por um 
mossoroense: Rafael Pereira, ouro na categoria Soldagem. Disputando com dez 
concorrentes, ele alcançou 576, quase a nota máxima, que era de 600 pontos. 
Veterano em competições desse tipo, ele foi ouro na Olimpíada do Conhecimento, 
em 2012, e prata no WorldSkills International, realizada em Leipzig ano passado. Na 
Alemanha, ele disputou com jovens profissionais de outros 35 países. 
Omossoroense 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: BLOG DO PC          DATA: 09.04.14 
 
Blog do PC:  Cabeleira mossoroense vence competição internacional 
 

 
 
                                               Evento aconteceu em Bogotá, na Colombia 
A estudante do Senac/RN, Juliana Almeida, ganhou medalha de ouro na WorldSkills 
Americas (WSA) 2014, um dos maiores eventos de educação profissional do mundo. 
Representando o Brasil na ocupação cabeleireiro, ela disputou o título com 
competidores da Costa Rica e Barbados. 
 
A cerimônia de premiação, onde os ganhadores foram anunciados, ocorreu na 
manhã deste domingo (06), na Câmara do Comércio de Bogotá. O torneio foi 
realizado de 1º a 5 de abril, no Centro de Feiras e Exposições Corferias, em Bogotá, 
reunindo cerca de 200 estudantes, oriundos de 17 países, e atraindo público 
superior a 120 mil visitantes. 
 
Moradora do Assentamento Maísa, na zona rural do município de Mossoró, Juliana 
Almeida iniciou seus estudos profissionalizantes por meio do Programa Senac de 
Gratuidade (PSG). “Ganhar essa medalha de ouro para o Brasil significa muito para 
mim. É um grande orgulho, fruto de muito trabalho e dedicação. Passei por um 
intenso treinamento e agradeço ao Senac pelas oportunidades que a instituição tem 
me proporcionado”, disse a potiguar. 
 
Para conseguir o ouro, Juliana Almeida executou sete provas, cada uma delas com 
prazo de execução determinado. As tarefas mediram seu conhecimento em técnicas 
de corte, coloração e modelagem, bem como avaliaram habilidades criativas na 
construção de penteados, considerando tendências internacionais nos estilos 



 

clássico e fashion. 
 
A WordlSkills Americas testa os alunos considerando padrões internacionais de 
qualidade. Esse é o segundo ano consecutivo que uma estudante norte-rio-
grandense vence o torneio. Na segunda edição do evento, realizada em São Paulo, 
no ano de 2012, a também mossoroense Juliana Leslye obteve a medalha de ouro 
para o Brasil na mesma ocupação.   
 
PerfilA mossoroense Juliana Almeida tem 20 anos e afirma que, desde criança, se 
interessava pela área de beleza. Foi isso que a motivou a buscar a qualificação do 
Senac. Com desempenho acima da média, a estudante se destacou ao longo do 
curso e foi selecionada para participar de treinamentos com foco em competições. 
 
Em agosto de 2012, ela ganhou a etapa Rio Grande do Norte da Olimpíada do 
Conhecimento, habilitando-se para disputar a seletiva nacional para a WSA. No mês 
de janeiro, ela ganhou a concorrência com outros brasileiros e obteve o direito de 
defender o País no torneio continental. O próximo desafio de Juliana Almeida será a 
disputa por uma vaga na WorldSkills Internacional, evento que será realizado em 
2015, reunindo os melhores estudantes da educação profissional do mundo. 
 
Sobre a WorldSkills Americas (WSA) A WSA é uma organização não governamental, 
sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo propiciar a melhoria de 
qualidade da educação profissional, por meio do intercâmbio entre os países da 
América do Norte, América Central, Mar do Caribe e América do Sul, envolvendo 
governos, indústrias, comércio e instituições de educação profissionalizante. A cada 
dois anos, a entidade realiza uma competição voltada para a formação profissional 
em um de seus países membros. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM          DATA: 09.04.14    
 
Senac Mossoró oferece 60 vagas no PSG - 
 
Desde esta terça-feira, 8, estão abertas as inscrições para 552 bolsas de estudo do 
Programa Senac de Gratuidade. Ao todo, serão disponibilizadas 24 opções de cursos 
nas unidades em Natal, Mossoró, Parnamirim, Assu, Caicó e Macaíba. O término das 
inscrições ocorre no dia 14. 
 
 Para Mossoró serão ofertadas 60 vagas divididas nos cursos de Atendente de 
Lanchonete (25), Auxiliar de pessoal (15), Qualificação Profissional Técnica em 
Assistente Administrativo (10) e Unhas Decoradas (5). 
 
 Os pré-requisitos para o candidato são possuir renda familiar mensal per capita de 
até dois salários mínimos federais e atender às exigências do curso selecionado, que 
variam de acordo com a modalidade escolhida. 
 
 A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do programa. Os candidatos com as melhores classificações serão convocados, 
após a realização da inscrição. 
 
 Veja aqui edital do PSG. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 09.04.14    
Senac-RN oferece mais de 550 bolsas de estudos; Confira opções 
 
O Senac-RN anunciou que está com inscrições abertas para 552 bolsas de estudos 
para Natal, Mossoró, Caicó, Assú e Macaíba. São mais de 20 tipos de cursos com 
início no mês de maio. Pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos 
podem se candidatar pelo sitewww.rn.senac.br/psg até 14 de abril. 
 
Formações como Cabeleireiro, Web Designer, Costureiro e Gerência de Loja são 
algumas das opções disponíveis. Os pré-requisitos para cada qualificação e o quadro 
de vagas completo podem ser consultados na página do Senac (www.rn.senac.br). 
 
Apenas neste ano, até março, a instituição ofertou aproximadamente 3 mil vagas 
para a população de baixa renda nessa modalidade, o Programa Senac de 
Gratuidade. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas serão disponibilizadas, o que 
representa um investimento superior a R$ 13 milhões. 
 
Convocações 
 
Logo após a realização da inscrição, os candidatos com as melhores classificações 
serão convocados, através de publicação de listas no site da instituição, para 
apresentação dos documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo 
qual optou. Serão realizadas convocações ao longo o período de inscrição, até o 
preenchimento de todas as vagas. 
 
Os processos seletivos para cursos inseridos no PSG são lançados mensalmente. Os 
candidatos que não forem contemplados na atual seleção, poderão se inscrever 
novamente nas próximas etapas. 
 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 e pelo 
site www.rn.senac.br. 
 
Veja os cursos disponíveis 
Agente de Viagem, Administrador de Redes, Almoxarife, Atendente de Lanchonete, 
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Pessoal, Balconista de Farmácia, Cabeleireiro, 
Configuração de Redes Ponto a Ponto, Costureiro, Depilador, Gerência de Loja, 
Informações Turísticas, Qualificação Profissional Técnica em Assistente 
Administrativo, Gestão de Compras e Estoques, Montador e Reparador de 
Computador, Negociação em Vendas, Operador de Computador, Operador de 
Telemarketing, Organizador de Eventos, Unhas Decoradas, Vendedor, Web Designer, 
Qualidade em Serviços Turísticos. 
 
Atualizado em 8 de abril às 11:11 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO ARAFRAN          DATA: 08.04.14 
Macau: Senac em parceria com a Prefeitura realizam mais uma aula inaugural do 
Pronatec – Notícias de Macau e Região 
 
 
Nesta terça-feira (08), será realizada a aula inaugural dos novos cursos do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O evento será no 
Teatro do Complexo Educacional Padre João Penha Filho a partir das 15h. A 
comunidade e todos os alunos inscritos no programa estão sendo convidados a 
participar. 
 
 
Postado em Pronatec por Arafran 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBTER NERI         DATA: 08.04.14 
Senac abre vagas para bolsas de estudo em Caicó e mais 5 cidades do RN   - 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abre nesta terça-feira (8) 
inscrições para 552 bolsas de estudos em seis cidades do Rio Grande do Norte. Ao 
todo serão disponibilizadas 24 opções de cursos nas unidades do Senac em Natal, 
Mossoró, Parnamirim, Assu, Caicó e Macaíba. 
 
Para a unidade de Caicó serão ao todo 50 vagas divididas em dois cursos, um de 
auxiliar administrativo e outro de organizador de eventos. 
 
Os candidatos devem possuir renda familiar mensal per capita de até dois salários 
mínimos federais e atender às exigências do curso selecionado, que variam de 
acordo com a modalidade escolhida. 
 
A seleção dos candidatos ocorre de acordo com a ordem da inscrição efetuada no 
site do PSG. Logo após a realização da inscrição, os candidatos com as melhores 
classificações serão convocados, por meio da publicação de listas no site, para 
apresentação dos documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo 
qual optou. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS          DATA: 09.04.14    
 
08 de abril de 2014  
 Senac abre mais de 550 bolsas de estudos gratuitas  
 Vagas são disponibilizadas pelo Programa Senac de Gratuidade e inscrições iniciam 
hoje (8)  
 
 O Senac anunciou que abrirá inscrições, amanhã (8), para 552 bolsas de estudos 
para Natal, Mossoró, Caicó, Assú e Macaíba. São mais de 20 tipos de cursos com 
início no mês de maio. Pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos 
podem se candidatar pelo site www.rn.senac.br/psg até 14 de abril. 
 
Formações como Cabeleireiro, Web Designer, Costureiro e Gerência de Loja são 
algumas das opções disponíveis. Os pré-requisitos para cada qualificação  
 e o quadro de vagas completo podem ser consultados na página do Senac 
(www.rn.senac.br). 
 
Apenas neste ano, até março, a instituição ofertou aproximadamente 3 mil vagas 
para a população de baixa renda nessa modalidade, o Programa Senac de 
Gratuidade. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas serão disponibilizadas, o que 
representa um investimento superior a R$ 13 milhões.  
   
 
 Convocações 
 
Logo após a realização da inscrição, os candidatos com as melhores classificações 
serão convocados, através de publicação de listas no site da instituição, para 
apresentação dos documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo 
qual optou. Serão realizadas convocações ao longo o período de inscrição, até o 
preenchimento de todas as vagas. 
 
Os processos seletivos para cursos inseridos no PSG são lançados mensalmente. Os 
candidatos que não forem contemplados na atual seleção, poderão se inscrever 
novamente nas próximas etapas. 
 
Autor: | Fonte: Assessoria de Comunicação - Senac/RN 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DE  NOTÍCIAS          DATA: 09.04.14    
Tribuna de Notícias: Senac divulga mais de 550 bolsas de estudos 
 
O Senac anunciou que abrirá inscrições, amanhã (8), para 552 bolsas de estudos para 
Natal, Mossoró, Caicó, Assú e Macaíba. São mais de 20 tipos de cursos com início no 
mês de maio. Pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos podem se 
candidatar pelo site www.rn.senac.br/psg até 14 de abril. 
 
Formações como Cabeleireiro, Web Designer, Costureiro e Gerência de Loja são 
algumas das opções disponíveis. Os pré-requisitos para cada qualificação e o quadro 
de vagas completo podem ser consultados na página do Senac (www.rn.senac.br). 
 
Apenas neste ano, até março, a instituição ofertou aproximadamente 3 mil vagas 
para a população de baixa renda nessa modalidade, o Programa Senac de 
Gratuidade. Até o final de 2014, mais de 10 mil bolsas serão disponibilizadas, o que 
representa um investimento superior a R$ 13 milhões. 
 
Convocações 
 
Logo após a realização da inscrição, os candidatos com as melhores classificações 
serão convocados, através de publicação de listas no site da instituição, para 
apresentação dos documentos comprobatórios de renda e requisitos do curso pelo 
qual optou. Serão realizadas convocações ao longo o período de inscrição, até o 
preenchimento de todas as vagas. 
 
Os processos seletivos para cursos inseridos no PSG são lançados mensalmente. Os 
candidatos que não forem contemplados na atual seleção, poderão se inscrever 
novamente nas próximas etapas. 
 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 4005-1000 e pelo 
sitewww.rn.senac.br. 
 
Veja os cursos disponíveis 
 
Agente de Viagem, Administrador de Redes, Almoxarife, Atendente de Lanchonete, 
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Pessoal, Balconista de Farmácia, Cabeleireiro, 
Configuração de Redes Ponto a Ponto, Costureiro, Depilador, Gerência de Loja, 
Informações Turísticas, Qualificação Profissional Técnica em Assistente 
Administrativo, Gestão de Compras e Estoques, Montador e Reparador de 
Computador, Negociação em Vendas, Operador de Computador, Operador de 
Telemarketing, Organizador de Eventos, Unhas Decoradas, Vendedor, Web Designer, 
Qualidade em Serviços Turísticos. 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 08.04.14  
 
Últimos ingressos para show de Camila Masiso no TR estarão disponíveis hoje - 
Portal No Ar 
 
Em menos de uma semana, os ingressos para o lançamento de Patuá, novo CD da 
cantora potiguar Camila Masiso, esgotaram. A produção da cantora conseguirá 
disponibilizar, a partir das 16h desta terça-feira (08/04), os últimos 50 ingressos. 
Basta ir ao Pittsburg do shopping Midway Mall com 1 kg de alimento não perecível 
(exceto sal), trocar por um voucher e, em seguida, ir à bilheteria do Teatro Riachuelo 
– local onde acontecerá o lançamento – e retirar o ingresso com o voucher em mãos. 
O show de lançamento será dia 16/04, às 20h. As músicas já estão no site da 
cantora, o www.camilamasiso.com.br. 
 
Quem for ao show de lançamento de Patuá ganhará um box que inclui o CD com as 
11 músicas autorais – uma imersão em ritmos brasileiros feita em parceria com 
grandes artistas potiguares – e um DVD com o making of  do novo trabalho, dirigido 
por Larissa R. Dantas, e com o clipe da música “Além do Sol”, sob as lentes de Danilo 
Guanabara. As pinceladas multicoloridas que ilustram Patuá são do artista plástico 
potiguar Flavio Freitas. 
 
No dia do lançamento, Camila Masiso receberá no palco convidados especiais, como 
a cantora potiguar Khrystal, o sanfoneiro Zé Hilton e o cantor italiano Pheel 
Balliana.  A banda base será composta por Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, 
Kleber Moreira e Rogério Pitomba. 
 
O novo trabalho de Camila Masiso 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 mais de 800 alimentos arrecadados serão doados ao Mesa 
Brasil, programa de assistência do Sesc RN. 
 
Serviço: 
 
O quê? Últimos ingressos para lançamento de Patuá, de Camila Masiso 
Quando? A partir das 16h desta terça-feira (08/04) 
Como? Levar 1 kg de alimento não perecível ao Pittsburg do Midway Mall a partir de 
e trocar por um voucher, que vale um ingresso. Máximo por pessoa: dois ingressos. 
Levar o(s) voucher(s) à bilheteria do Teatro Riachuelo e retirar o(s) ingresso(s). 
Sobre o lançamento? Dia 16/04, às 20h, no Teatro Riachuelo 
 
Mais: www.camilamasiso.com.brAtualizado em 8 de abril às 14:11 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: CANINDÉ SOARES          DATA: 08.04.14 
 
Últimos ingressos para Patuá estarão disponíveis a partir das 16h de hoje no 
Pittsburg do Midway Mall 
 
Em menos de uma semana, os ingressos para o lançamento de Patuá, novo CD da 
cantora potiguar Camila Masiso, esgotaram. A produção da cantora conseguirá 
disponibilizar, a partir das 16h desta terça-feira (08/04), os últimos 50 ingressos. 
Basta ir ao Pittsburg do shopping Midway Mall com 1 kg de alimento não perecível 
(exceto sal), trocar por um voucher e, em seguida, ir à bilheteria do Teatro Riachuelo 
– local onde acontecerá o lançamento – e retirar o ingresso com o voucher em mãos. 
O show de lançamento será dia 16/04, às 20h. As músicas já estão no site da 
cantora, o www.camilamasiso.com.br. 
 
Quem for ao show de lançamento de Patuá ganhará um box que inclui o CD com as 
11 músicas autorais – uma imersão em ritmos brasileiros feita em parceria com 
grandes artistas potiguares – e um DVD com o making of  do novo trabalho, dirigido 
por Larissa R. Dantas, e com o clipe da música “Além do Sol”, sob as lentes de Danilo 
Guanabara. As pinceladas multicoloridas que ilustram Patuá são do artista plástico 
potiguar Flavio Freitas. 
 
No dia do lançamento, Camila Masiso receberá no palco convidados especiais, como 
a cantora potiguar Khrystal, o sanfoneiro Zé Hilton e o cantor italiano Pheel 
Balliana.  A banda base será composta por Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, 
Kleber Moreira e Rogério Pitomba. 
 
O novo trabalho de Camila Masiso 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 mais de 800 alimentos arrecadados serão doados ao Mesa 
Brasil, programa de assistência do Sesc RN. 
 
Serviço: 
O quê? Últimos ingressos para lançamento de Patuá, de Camila Masiso 
Quando? A partir das 16h desta terça-feira (08/04) 
Como? Levar 1 kg de alimento não perecível ao Pittsburg do Midway Mall a partir de 
e trocar por um voucher, que vale um ingresso. Máximo por pessoa: dois ingressos. 
Levar o(s) voucher(s) à bilheteria do Teatro Riachuelo e retirar o(s) ingresso(s). 
 
Sobre o lançamento? Dia 16/04, às 20h, no Teatro Riachuelo 
 
Classificação: Positiva 
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