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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE            DATA: 09.04.14              

Governadora recebe representantes do Seminário Motores do Desenvolvimento - 
Tribuna do Norte 
 

 
 
A Governadora Rosalba Ciarlini recebeu em audiência na Governadoria, na tarde 
desta quarta-feira (9), representantes do Motores do Desenvolvimento, seminário 
que será realizado no próximo dia 28 de abril, na sede da Fecomércio, em Natal.  
Na ocasião, a Governadora foi convidada a participar do evento que terá como tema 
“Os Desafios dos Pilares da Economia Potiguar”. O seminário é realizado há sete 
anos e traz pesquisas e publicações sobre algumas das atividades que mais 
impulsionam a economia do Rio Grande do Norte.  
 No bloco técnico, palestrarão Guilherme Afif Domingos, ministro-chefe da 
Secretaria de Micro e Pequena Empresa; Abram Szajman, presidente do Sistema 
Fecomércio SP; Marcelo Queiroz, presidente do Sistema Fecomércio RN; Luiza 
Trajano, presidente da rede de lojas Magazine Luiza, além de debates com os 
mediadores Ângela Paiva, reitora da UFRN, e Amaro Sales, presidente da FIERN. 
Ainda são esperados no seminário Alysson Barros Paolinelli, CEO da Inframérica, e 
Eduardo Sanovicz, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).  
Participaram do encontro desta tarde com a chefe do Executivo Estadual os 
secretários de Estado da Comunicação, Paulo Araújo, do Desenvolvimento 
Econômico, Sílvio Torquato, o controlador Geral do Estado, Anselmo Carvalho, o 



 

diretor administrativo e operacional da Tribuna do Norte, Ricardo Alves, a gerente 
comercial do jornal, Eliane Rocha, a reitora da UFRN, Ângela Paiva, e Francisco 
Derneval de Sá, representando a Fecomércio. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 VEÍCULO: NATAL PRESS            DATA: 09.04.14              
 
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. 
 
Carlos Eduardo iniciou o seu pronunciamento agradecendo a Sávio Hackradt pelo 
trabalho desenvolvido nesse período de 1 ano e 3 meses à frente do Gabinete Civil 
da Prefeitura do Natal. O chefe do executivo municipal lembrou que ele foi um 
companheiro de todas as horas, estando ao seu lado durante os primeiros 
momentos da atual gestão que assumiu a Prefeitura depois de uma administração 
caótica. “Deixo aqui de público o meu agradecimento especial ao trabalho de Sávio 
Hackradt, reconhecendo que ele com a sua capacidade e espirito público ajudou a 
recolocar a cidade do Natal na rota do desenvolvimento”, disse. 
 
O prefeito aproveitou a oportunidade para destacar que a gestão municipal está 
colhendo os frutos do trabalho desenvolvido ao longo de 2013. Ele lembrou que 
encontrou a capital potiguar sobre escombros, mas com muita organização, trabalho 
e esforço da equipe de governo conseguiu recuperar os serviços básicos, como 
também regularizou o pagamento do funcionalismo e ainda conquistou vários 
investimentos em programas, projetos e obras que somados chegam à casa de R$ 1 
bilhão de reais. 
 
Após desejar boa sorte a Sávio Hackradt em sua nova empreitada, o chefe do 
executivo municipal direcionou as suas palavras ao novo secretário Kleber 
Fernandes, a quem ele classificou como um jovem destemido, motivado e pronto 
para assumir um cargo tão relevante como o de secretário chefe do Gabinete Civil da 
Prefeitura do Natal. Carlos Eduardo destacou o trabalho desenvolvido por Kleber 
como diretor-geral do Procon Municipal. “A frente desse órgão Kleber Fernandes 
mostrou muita competência e aptidão com serviço público. Conheço a sua 
capacidade e confio que você realizará um grande trabalho como titular da Segap”, 
encerrou o prefeito. 
 
Kleber Fernandes agradeceu as palavras ofertadas a ele e disse que esse é um 
desafio que ele assume com muita honradez e vontade de trabalhar pelo 



 

desenvolvimento pleno da capital potiguar. O novo secretário chefe do Gabinete 
Civil da Prefeitura externou toda a sua gratidão ao seu antecessor no cargo, Sávio 
Hackradt. Ele ainda agradeceu ao prefeito Carlos Eduardo por toda confiança 
depositada em seu nome. 
 
O secretário chefe do Gabinete Civil da Prefeitura disse que durante a sua gestão as 
portas de sua sala estarão sempre abertas, pois ele acredita que o diálogo é a 
melhor maneira de se encontrar soluções para os problemas da cidade. Kleber 
Fernandes também propôs um pacto de união aos demais secretários municipais 
para que juntos possam continuar lutando pelo melhor para Natal. “Essa equipe de 
governo já mostrou que pode fazer muito por Natal e juntos, capitaneados pelo 
prefeito Carlos Eduardo, iremos trabalhar para conquistar ainda mais progresso para 
a nossa cidade”. 
 
Ele falou ainda sobre o relacionamento que terá com os parlamentares da Câmara 
Municipal de Natal. O secretário assumiu um compromisso de respeito perante a 
casa legislativa de Natal, garantido que não haverá uma sobreposição de poderes e 
dizendo que os vereadores encontraram no Gabinete Civil uma extensão dos seus 
gabinetes. “Teremos uma relação harmoniosa com o único objetivo de buscar a 
melhoria da qualidade de vida do cidadão natalense”. 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: LIEGE BARBALHO            DATA: 09.04.14              
 
» Inconfidência do Comércio 

 
 
Marcelo Queiroz destaca importância do encontro 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, e uma comitiva com onze 
presidentes de sindicatos filiados à Federação, participam a partir desta quarta até a 
sexta-feira do 30º Congresso Nacional dos Sindicatos Patronais, que acontecerá em 
Belo Horizonte, no espaço de eventos Minas Centro. Com o tema “A Inconfidência 
do Comércio” – uma referência ao movimento da Inconfidência Mineira -, o objetivo 
do encontro é promover a troca de experiências e conhecimento entre as principais 
lideranças e representantes sindicais do país, promovendo o desenvolvimento 
sustentável do comércio e o fortalecimento do sindicalismo patronal. 
 
Entre os palestrantes, estarão grandes nomes do cenário econômico nacional, como 
o secretário da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Guilherme 
Afif Domingos, que abordará o tema “O novo Simples nacional”; o senador, Aécio 
Neves, que falará sobre “As alternativas à política tributária nacional”; e o 
empresário e CEO do Grupo Coteminas, Josué Alencar, com o assunto 
“Verticalização nas empresas”. 
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VEÍCULO: É FRANCISCO GOMES           DATA: 09.04.14              
Assembleia Cidadã » é Francisco Gomes 
 

 
 
Geração de emprego e renda, saúde, educação e cidadania, que já beneficiaram, em 
todo o RN, mais de 200 mil pessoas. Sob este prisma, o projeto Assembleia Cidadã 
chega a sua 13ª edição, em Santana do Matos, nesta semana [21 e 22], 
contemplando também os moradores das cidades próximas 
 
Lançado em 2007, no município de Apodi, o projeto da Assembleia Legislativa tem o 
apoio dos municípios e de importantes parceiros que ajudam a viabilizar a sua 
realização: Itep, Sesc, Senac, Benfam e Banco Santander.  No ano passado, foram 
anfitriãs do projeto as cidades de Bento Fernandes, Parnamirim e Umarizal. Em 
Santana do Matos o projeto acontece no Ginásio David Azevedo de Araújo e na 
Escola Estadual Aristófanes Fernandes 
 
Na área de saúde, as ações preventivas contemplam a saúde bucal, com aplicação de 
flúor e orientações sobre a higiene, com entrega de kits com escova, creme e fio 



 

dental. Crianças e adultos terão atendimento médico e a saúde da mulher também 
ganha atenção especial. 
 
Um dos serviços mais procurados pelos moradores do interior do RN é a retirada de 
documentos. No Assembleia Cidadã os moradores podem obter documentos 
importantes como a primeira via da cédula de identidade, a carteira de trabalho e o 
CPF, bastante procurados, principalmente por moradores da zona rural? 
 
Educação 
 
A cada edição o Assembleia Cidadã vem se aprimorando, de forma a oferecer as 
ações de acordo com o perfil dos municípios, num planejamento com a prefeitura 
local. Em Santana do Matos, a área de Educação vai repetir a oficina de confecção de 
brinquedos populares, um sucesso entre as crianças e os próprios educadores da 
rede pública de ensino. Nessa área o projeto também vai oferecer recreação, 
oficinas de prevenção às drogas, em parceria com o Proerd; espaço de lazer, 
recreação e apresentações culturais. Na geração de emprego e renda, o projeto 
oferece oficinas diversas, como a fabricação de sabonetes artesanais, sabão 
ecológico, plantas medicinais e artesanato. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO VT          DATA: 09.04.14              
 
 
14 novos cursos gratuitos 
 
Criado em Quarta, 09 Abril 2014 17:55  
 
 Escrito por Administrator  
 
Prefeitura do Assú e SENAC abrem 344  
 
vagas em 14 novos cursos gratuitos 
 
A Prefeitura do Assú, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Habitação – SMDSH, está com inscrições abertas para os novos cursos das turmas 
que foram pactuadas com o PRONATEC/MDS/SENAC para o município. 
 
Os cursos são os seguintes: Auxiliar de Cozinha, Bartender, Camareira em Meios de 
Hospedagem, Depilador, Manicure e Pedicure, Garçom, Recepcionista em Meios de 
Hospedagem, Agente de Desenvolvimento Socioambiental, Cuidador de Idoso, 
Maquiador, Almoxarife de Obras, Frentista, Agente de Limpeza e Conservação, e 
Agente de Alimentação Escolar. 
 
Interessados com idade correspondente de 16 a 59 anos que tenham cursado o 
Ensino Fundamental ou estejam cursando o Ensino Fundamental II ou Ensino Médio, 
devem fazer sua inscrição na sede da SMDSH, situada à rua Dr. Luiz Carlos, nº 1360, 
Dom Elizeu munidos de Xerox dos seguintes documentos: comprovante de 
residência, RG, CPF, número do NIS e declaração escolar. As inscrições estarão 
acontecendo a partir desta quinta-feira dia 10, até 23 de abril, das 07h00 às 13h00. 
 
SEACOM - PMA 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG RG NEWS          DATA: 09.04.14              
 
AULA INAUGURAL de cinco cursos do PRONATEC BRASIL SEM MISÉRIA aconteceu 
hoje pela manhã no Ginásio de Esportes José Liberato de Paiva Neto | RG News | 
Rafael Godeiro - RN 

 
 
Aconteceu na manhã de hoje (09/04) a aula inaugural de mais cinco cursos do 
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO E EMPREGO – PRONATEC. 
 
A Mesa foi formada pelas seguintes autoridades: Prefeito Municipal Abel Belarmino 
de Amorim Filho, Ex-Prefeita Ludmila Amorim, o Presidente da Câmara Municipal, 
Vereador Unilson Pereira de Oliveira Filho, vereadores, João Cortez Filho e Antonio 
Carlos Dantas, as Secretárias Municipais de Assistência Social e Cidadania, Ana Carla 
de Oliveira Lira e Edjane Maria de Oliveira Pereira, da Agricultura; a Coordenadora 
do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, Luciana Carla, a Gestora 
Municipal do Programa Bolsa Família, Adriana de Oliveira Brasilino, A Psicóloga do 
CRAS, Weruska Cirilo, a Assistente Social e interlocutora do PRONATEC BRASIL SEM 
MISÉRIA, do município, Cledini Leite e a Supervisora do SENAC-RN, Sônia Souza. 
 



 

Estavam presentes na plateia alunos matriculados nos cursos de OPERADOR DE 
CAIXA, DEPILADOR, RECEPCIONISTA e AUXILIAR DE COSINHA (duas turmas). 
 
São 105 novos alunos nessas cinco turmas, sendo que a maioria das turmas contem 
20 alunos e a turma de OPERADOR DE CAIXA são 25 vagas. 
 
As aulas irão começar efetivamente no dia 22/04/2014, após a Semana Santa. 
 
Estão matriculados mais 25 alunos no Curso de GARÇON, que começa a funcionar no 
início do mês de maio. 
 
Somados com mais 20 alunos que já estão recebendo instruções no Curso de 
AUXLIAR ADMINISTARTIVO, na Escola Municipal Professor Raimundo Nonato de 
Lima, a Secretária de Assistência Social e Cidadania em parceria com o SENAI e 
SENAC, comtemplarão 150 vagas nos cursos mencionados. 
 
As aulas de todos os cursos funcionarão na Escola Municipal Professor Raimundo 
Nonato de Lima, com exceção dos cursos de DEPILADOR E AUXILIAR DE COZINHA 
que funcionarão na Escola Estadual Rafael Godeiro. 
 
As turmas funcionarão nos turnos manhã, tarde e noite em salas amplas e com 
ventilação adequada e serão ministradas por profissionais capacitados e certificados 
pelo SENAI e SENAC, instituições sérias que atuam no mercado brasileiro formando 
mão de obra para a indústria e o comércio há mais de 70 anos. 
 
Os alunos receberam as primeiras orientações da Supervisora do SENAC-RN, Sônia 
Souza e da interlocutora do PRONATEC BRASIL SEM MISÉRIA, Cledini Leite, tirando 
todas as dúvidas e recebendo orientações importantes acerca do funcionamento dos 
cursos. 
 
Serão disponibilizados todo o material didático e necessário para que os alunos 
possam frequentar os cursos, além de uma bolsa de R$ 2,00 (dois reais) por hora 
aula. 
 
O QUE É O PRONATEC BRASIL SEM MISÉRIA? 
Em parceria com o Ministério da Educação (MEC), o Plano Brasil Sem Miséria (BSM) 
coordena a oferta de vagas de qualificação profissional no âmbito do Programa 
Nacional de Acesso Técnico e Emprego (Pronatec). 
 
São cursos de formação inicial e continuada voltados para a inserção no mercado de 
trabalho, com duração mínima de 160 horas. Os cursos serão ofertados em 
instituições de reconhecida qualidade no ensino técnico e tecnológico, como as 
unidades do sistema nacional de aprendizagem(SENAC e SENAI) e a Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica. A oferta é gratuita e os beneficiários recebem 



 

alimentação, transporte e todos os materiais escolares. 
 
A execução do programa é desenvolvida junto às prefeituras municipais, por meio da 
assistência social, que se responsabilizam pela mobilização dos beneficiários, pré-
matrícula e acompanhamento dos alunos, e conta com o apoio dos governos 
estaduais. A meta do Plano BSM é capacitar um milhão de pessoas inscritas no 
CadÚnico neste ano de 2014. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PROGRAMA REGISTRANDO         DATA: 09.04.14              
 

Programa Registrando | PREFEITURA DO ASSÃš E SENAC ABREM 344 VAGAS EM 14 
NOVOS CURSOS GRATUITOS 
 

 
  

 A Prefeitura do Assú, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Habitação – SMDSH, está com inscrições abertas para os novos cursos das turmas que 

foram pactuadas com o PRONATEC/MDS/SENAC para o município. 

Os cursos são os seguintes: Auxiliar de Cozinha, Bartender, Camareira em Meios de 

Hospedagem, Depilador, Manicure e Pedicure, Garçom, Recepcionista em Meios de 

Hospedagem, Agente de Desenvolvimento Socioambiental, Cuidador de Idoso, Maquiador, 

Almoxarife de Obras, Frentista, Agente de Limpeza e Conservação, e Agente de 

Alimentação Escolar. 

Interessados com idade correspondente de 16 a 59 anos que tenham cursado o Ensino 

Fundamental ou estejam cursando o Ensino Fundamental II ou Ensino Médio, devem fazer 

sua inscrição na sede da SMDSH, situada à rua Dr. Luiz Carlos, nº 1360, Dom Elizeu 

munidos de Xerox dos seguintes documentos: comprovante de residência, RG, CPF, 

número do NIS e declaração escolar.  As inscrições estarão acontecendo a partir desta 

quinta-feira dia 10, até 23 de abril, das 07h00 às 13h00. 

SEACOM – PMA 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 
 



 

 
VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO         DATA: 09.04.14              
 
 
09/04/2014 15h42 
  
 Inscrições abertas para Caminhada Ecológica 
 Promovida anual e gratuitamente pelo Sesc RN em Natal, passeio recebe inscrições 
até sexta (11) 
 
Atividade física, turismo, lazer e sustentabilidade. São esses os elementos que 
compõem a já tradicional Caminhada Ecológica, promovida anualmente pelo Sesc RN 
em Natal. 
 
O passeio, que acontece neste domingo (13/04), sai do Sesc Potilândia às 7h, com 
destino final no Sesc Enseada Praia Hotel. As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas pelo telefone (84) 3231-3928 ou direto na unidade Sesc Potilândia. O número 
de vagas é limitado. 
 
Os participantes passarão pelo Parque das Dunas, reserva ecológica de mata 
atlântica, em direção à praia. Para incentivar a consciência ambiental, serão 
distribuídas sacolas e luvas a cada caminhante, material com os quais eles ajudarão a 
recolher o lixo pelo caminho. 
 
No destino final, o hotel do Sesc, na praia de Ponta Negra, eles terão à disposição 
frutas e sucos gratuitamente. Além disso, poderão usufruir da piscina do local e 
almoçar pagando o valor subsidiado cobrado a comerciários.  
 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições para Caminhada Ecológica 
 
Como se inscrever? Até sexta-feira (11/04) pelo telefone (84) 3231-3928 
 
Sobre a caminhada? 13/04, saída às 7h do Sesc Potilândia com destino ao Sesc 
Enseada Praia Hotel (passando pelo Parque das Dunas) 
 
  
 
Fonte: Sesc RN 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

 
 
VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 09.04.14              
 
 
Camila Masiso lança novo álbum em Natal e segue em turnê pela Europa - Portal 
No Ar 

Capa de Patuá, segundo álbum de 
Camila Masiso 
 
Mesmo jovem Camila Masiso já completou alguns ciclos na carreira musical. 
Integrou uma banda pop de forte apelo comercial; se lançou numa carreira solo 
calcada no repertório mais sofisticado; foi surpreendida ao receber o Troféu O Poti 
na categoria Artista Popular como mais votada pelo público; se lançou em turnê de 
quase um mês pela Europa, e agora, já se prepara para um momento ímpar em sua 
trajetória: o lançamento de seu mais novo e elaborado álbum, intitulado Patuá. 
 
O show foi montado com toda a pompa e circunstância no suntuoso palco do Teatro 
Riachuelo (dia 16 de abril, às 20h), graças ao apoio do Programa Djalma Maranhão, 
com patrocínio da Unimed Natal e do Sistema Fecomércio-Sesc RN, e do apoio do 
Pittsburg, que possibilitaram o ingresso revertido em um 1 kg de alimento não 
perecível. Repertório imerso em clássicos do samba e da bossa nova, interpretados 
também por um time de convidados partícipes deste segundo álbum, que conta 
ainda com videoclipe e gravação do making off. 
 
No palco do TR, Camila estará acompanhada da entrosada banda que lhe tem feito 
companhia há mais de dois anos (incluindo a turnê pela Europa, em 2012), formada 
por membros do Macaxeira Jazz e foram os responsáveis pela composição do álbum: 
Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, Rogério Pitomba e Kleber Moreira. E as 
pretensões para ‘Patuá’ não são diferentes para essa artista que hoje já vive só da 
música: divulgar o disco em nova turnê pela Europa. Confira mais na entrevista a 
seguir: 
 
Capa de Patuá, segundo álbum de Camila Masiso 
COM CAMILA MASISO 
 

http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/04/ef434673b8c76b696afa52a980fb2adc3.jpg?fd9b08
http://ds6ce23etnjkl.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/04/ef434673b8c76b696afa52a980fb2adc3.jpg?fd9b08


 

Por que Patuá? 
 
Um segundo disco é muito desafiador. Pessoas já criaram expectativas, rotularam e 
compararam seu trabalho. O nome “Patuá” traduz boa sorte e proteção, num 
momento em que me vi dentro de uma busca espiritual e de autoconhecimento. 
Achei esse nome perfeito pra ilustrar esse novo momento artístico. 
 
Como se deu o processo de composição para este novo trabalho? 
 
Busquei compositores que nunca havia interpretado. Queria linhas melódicas e 
letras diferentes do que fiz no Boas Novas. Essa diversidade de compositores me deu 
o que tanto procurei. Cada faixa tem uma cor e um clima singular, ao mesmo tempo 
em que fui muito fiel à minha sensibilidade na escolha desse repertório. O que 
arrepiou, entrou e isso deu coerência ao todo. 
 
Patuá segue o mesmo conceito de “Boas Novas”, de 2010, ou quais diferenciais? 
 
Não, é um novo momento. Quis explorar bastante a interpretação pra dar minha 
cara a essas músicas; utilizei timbres da minha voz que não tinha colocado no Boas 
Novas. Sinto-me mais segura para ousar. 
 
Quais canções você destacaria deste novo trabalho e por quê? 
 
Essa pergunta é difícil. É como escolher um filho preferido. Todas são muito 
especiais, principalmente por causa da maneira que foram escolhidas, então cada 
vez que ouço sinto uma emoção diferente. Essa semana, por exemplo, estou 
fissurada em “Alma de Lia” (Moyseis Marques/ Marcello Gonçalves) e “Tanto Faz” 
(Caio Padilha), músicas fortes que acho belíssimas. 
 
Como se deu a concepção da capa do álbum? 
 
A capa do álbum foi idealizada dentro da ideia de ir além da música. No projeto de 
concepção desse trabalho defini que queria integrar outras artes junto com a minha, 
como audiovisual, fotografia e artes plásticas. Daí, fomos pesquisar a pintura 
interagindo com o corpo e achamos trabalhos lindos como referência desse tipo, 
tanto em fotografia como em vídeo, dentre eles, o projeto “Your Body Is My 
Canvas”, de Alexa Meade, e o de Gotye, “Somebody That I Use To Know”. 
 
Esta é sua quarta participação no palco do Teatro Riachuelo. A primeira junto ao 
projeto do Sesc. Qual a expectativa para um show solo? 
 
Estou mais tranquila, pois tivemos uma experiência de um show solo em que 
recebemos como convidado especial o Roberto Menescal, em Maio do ano passado. 
O Teatro Riachuelo é um lugar esplêndido, que nos dá condições técnicas perfeitas 



 

pra realizar o show. Estou muito ansiosa e confiante. 
 
Sobre o show de lançamento, como foi montada a produção? Quem teve a ideia dos 
convidados, do roteiro, etc? 
 
A escolha dos convidados para o show acompanhou a do disco. Khrystal, Pheel 
Balliana, Zé Hilton e Eduardo Taufic gravaram conosco no Patuá. A ideia foi minha, a 
direção musical e roteiro do show estão nas mãos de Eduardo Taufic e Dudu Galvão 
(Clowns de Shakespeare). 
 
Ainda sobre o show, será exibido um clipe. Conte como foi o passo-a-passo dessa 
produção. 
 
O clipe será exibido no foyer do teatro, na chegada dos convidados. O videoclipe (da 
canção ‘Além do sol’) foi realizado pela Touché Produções com direção de Danilo 
Guanabara. Escolhemos duas praias do litoral sul (Tabatinga e Barreta), pensamos 
num roteiro de acordo com a letra da música e em dois dias gravamos. Foi uma 
experiência nova pra mim, gostei muito. Já o outro material audiovisual que 
acompanha o CD é um making of do processo de gravação do disco em estúdio, que 
foi feito por Larissa R. Dantas, em parceria com a Pixel a Gogo. 
 
Após o show no TR, alguma agenda já montada? Qual a pretensão para este CD? 
 
Sim, após o lançamento do “Patuá” aqui em Natal partiremos para Europa dia 28 de 
Abril, e ficaremos até 12 de Maio. Nosso primeiro show será dia 5 de Maio, no 
Theâtre Comedy Club, em Paris. A pretensão é continuar divulgando meu trabalho, 
conquistando novos públicos e participar de festivais e concursos de música. 
 
  
 
Atualizado em 9 de abril às 14:48 
 
 
Classificação: Positiva 
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SESC/RN lança oficialmente Palco Giratório 2014   - 
 
 

 
 
Foi realizada na noite desta segunda-feira (07), no Sesc Centro, em Natal, 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”. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
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BLOG DO CARLOS COSTA: 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). 
 
 
Classificação: Positiva 
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