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 Governadora recebe representantes do Seminário Motores do Desenvolvimento 
 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 
 
 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 
&quot;Os Desafios dos Pilares da Economia Potiguar&quot;. 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. 
 
  
 
Fonte: Assecom RN 
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VEÍCULO: BLOG DO ARAFRAN    DATA: 10.04.14              
 
Senac e Prefeitura realizam aula inaugural do Pronatec em Macau – Notícias de 
Macau e Região 
 

 
 
Sra. Leila Rocha ministrou a aula inaugural do Pronatec 2014 em Macau 

 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, promoveu na última terça-feira (08), 
aula inaugural com alunos matriculados na 3ª etapa do Programa Nacional de acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), no município de Macau, para o ano de 
2014. 
 
O secretário de educação,  Rodrigo Aladim, participou da aula inaugural 



 

representando o Prefeito Kerginaldo Pinto, e deu as boas vindas aos alunos. “Para 
nós é um momento de grande importância, como todo início de curso. Temos 
pessoas que nos procuraram em busca de uma mudança de vida. A melhor ação 
social que se pode fazer é profissionalizar alguém e dar a chance de que essa pessoa 
tenha um futuro diferente”, disse. 
 
No próximo dia 22 de abril, terça-feira, inicia-se no turno da tarde os Cursos de 
Mensageiro e Meios de Hospedagem e Organizador de Eventos, na Escola Edinor 
Avelino, e no turno noturno inicia-se os cursos de: Agente de Informações Turísticas 
e Recepcionistas em Eventos, todos eles já com as vagas totalmente preenchidas, 
beneficiando100 pessoas. 
 
Atendendo recomendação do Prefeito Kerginaldo Pinto, as Secretarias de Turismo e 
do Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social estão empenhadas cada vez mais 
nesse projeto, para que novas pessoas sejam qualificadas, na parceria entre o 
SENAC, a Prefeitura e o Governo federal. 

 
Secretário Rodrigo Aladim, destaca ações da administração municipal em prol da 
educação e da qualificação profissional 
 
Secretarias Edineide Aurina e Josinete Martins e o vereador Lampião ladeando os 
alunos do Pronatec 
 
  
 
Postado em PMM por Arafran 
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VEÍCULO: SITE REVISTA DEGUSTE    DATA: 10.04.14              
 
Notícia - Restaurante do Suíço faz sucesso em Pium - Deguste 

 
 
O Restaurante do Suíço, do chef Peter Nigg, mudou de endereço e agora está em 
instalações maiores, no distrito de Pium, em Parnamirim. O Suíço é um personagem 
interessante da história da culinária potiguar. Ele construiu sua excelente reputação 
de bom cozinheiro na década passada, em restaurantes muito concorridos, que 
montou principalmente no bairro de Ponta Negra. 



 

 
 Há dois anos, Peter mudou para uma pequena casa perto da feirinha de frutas da 
Rota do Sol e, em setembro de 2013, devido à grande demanda, migrou para um 
espaço maior, em um imóvel vizinho, com capacidade para até 13 mesas, em que 
vem atendendo os clientes com mais conforto. 
 
 O chef Peter tem uma história de sucesso vinculada à gastronomia de Natal (já foi, 
inclusive, professor do Hotel-Escola Senac Barreira Roxa),  por isso, onde quer que vá 
o restaurante sempre é um sucesso de público. No novo endereço de Pium, há dias 
em que se forma fila de espera, tamanho é o público que se desloca de Natal para 
apreciar seu cardápio. 



 

 
 Além de novo endereço, o Restaurante do Suíço também tem como novidade a 
presença de novos sócios: os empresários Norbert Lahn (que nasceu na Alemanha), a 
esposa dele, a brasileira Valda Lahn, e o administrador de empresas Marcelo Cruz, 
que se uniram para cuidar da ampliação do restaurante e tocar, principalmente, o 
atendimento no salão e do marketing.  



 

 
 O Horário de funcionamento do restaurante é de quarta-feira a sábado, só para 
jantar, das 19h às 22h30. No domingo, só abre para almoço. Das 12h às 16h. 
(Segunda e terça-feira o restaurante é fechado). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR    DATA: 10.04.14              
 
 
Editora Jovens Escribas celebra 10 anos com lançamento festivo nesta quinta - 
Portal No Ar 
 
 
 
Para celebrar sua primeira década de atividades, quatro gerações de autores 
editados pela Jovens Escribas recebem, na noite desta quinta-feira, na Capitania das 
Artes, leitores, amigos e convidados, ao som de Simona Talma, Dudu Galvão e com 
parte das vendas revertidas para a campanha “Amor pelas crianças – O Legado da 
Copa” – uma iniciativa promovida pelo Hospital Infantil Varela Santiago, que tem 
vendido camisetas com tema da Copa do Mundo para arrecadar dinheiro para a 
compra de um tomógrafo. Todos os autores estARão com livros novos ou relançados 
e promoverão um lançamento conjunto. 
 
De Nei Leandro de Castro a Regina Azevedo, passando por Pablo Capistrano e Carlos 
Fialho, os quatro autores representarão um time de dezenas de outros escritores 
editados pela Jovens Escribas nestes dez anos. Na noite de hoje, quase todos os 
autores estarão presentes, inclusive Sinhá, Daniel Minchoni e Thiago de Góes, que já 
não moram em Natal. “Será uma ótima oportunidade para levar livros da editora 
autografados pelos autores. Ainda mais porque serão oferecidos pacotes especiais 
com preços promocionais”, ressalta um dos fundadores do selo, Carlos Fialho. 
 
Para animar a noite, a partir das 18h, a cantora e compositora Simona Talma, e o 
ator do Clowns de Shakespeare e cantor Dudu Galvão, acompanhado do pianista 
Oswin, promovem seus shows. Mas quem puder chegar mais cedo, haverá uma 
edição do evento IAPOIS POESIA, organizado por Regina Azevedo, a partir das 17h. 
Este evento contará com as participações especiais dos autores e artistas visuais 
Daniel Minchoni e Sinhá. 
 
OS AUTORES 
 



 

A Grande Pancada – Crônicas do Tempo do Jazz – 
Pablo Capistrano  
 
Este é o segundo livro que o autor Pablo Capistrano publica pela Jovens Escribas 
(lançou também É Preciso ter Sorte quando se está em guerra.). Desta vez, Pablo 
presta um serviço inestimável para a difusão do conhecimento de um dos ritmos 
musicais mais significativos da história. Por meio de crônicas, resgata a história do 
Jazz, contando de forma popular e acessível os fatos que envolvem grandes nomes 
da música. A capa do livro foi cobcebida pelo designer Danilo Medeiros. 
 
O autor – Pablo Capistrano nasceu em Natal (RN) em 1974. Trabalha com literatura 
desde de 1991. Participou do grupo de ação cultural Sotão 277 no começo dos anos 
1990. Formado em Filosofia e Direito, doutor em Literatura pela UFRN, é atualmente 
professor do IFRN, campus Zona Norte (Natal). Autor de vários livros, Capistrano 
escreve periodicamente em jornais de Natal. Seus textos pode ser lidos no endereço 
www.pablocapistrano.com.br 
 
As Dunas Vermelhas – Nei Leandro de Castro  
 
Na noite de 23 de novembro de 1935, alguns soldados do 21º Batalhão de 
Caçadores, sediado em Natal, tomaram o quartel onde serviam. Dali, junto com 
rebeldes civis, sob a orientação do Partido Comunista, partiram para a tomada do 
poder constituído. Assaltaram o quartel da Polícia Militar, que caiu após 17 horas de 
intenso tiroteio. O governador Rafael Fernandes e outras autoridades refugiaram-se 
na residência do cônsul da Itália e não ofereceram resistência. Logo, estava 
consolidada a insurreição, a primeira de cunho marxista do continente americano. A 
rebelião durou apenas 82 horas, por falta de estrutura, apoio popular e falha na 
conexão que previa levantes em vários Estados brasileiros. Chamado 
pejorativamente de Intentona Comunista, o episódio é muito pouco estudado além 
das fronteiras do RN. Nei Leandro de Castro utiliza a insurreição natalense como 
pano de fundo para este romance, “As dunas vermelhas”. Os fatos históricos são 
respeitados, personagens reais comparecem com seus nomes verdadeiros, mas não 
se trata propriamente de um romance histórico. Em essência, tramas de amor, 



 

traição, humor e crimes passionais prevalecem sobre o que ocorreu naqueles dias de 
novembro de 1935. A capa desta edição foi criada pelo artista visual César Valença. 
 
O autor – Nei Leandro de Castro nasceu em Caicó (RN), em 1940. Viveu em Natal e 
no Rio de Janeiro, onde reside atualmente. Publicou os romances “O dia das moscas” 
(1983, com reedição em 2008), “As pelejas de Ojuara” (1986, com reedições em 
1991, 2002 e 2006, adaptado para o cinema no filme “O homem que desafiou o 
diabo”), “As dunas vermelhas” (2003, com reedição em 2014) e “A fortaleza dos 
vencidos” (2009). Pela Jovens Escribas, publicou também o volume de contos 
“Pássaro sem sono” (2013). 
 

Cruvinel – O artilheiro dos gols perdidos – Carlos Fialho 
 
O personagem Cruvinel foi criado durante a Copa de 2002 e apareceu pela primeira 
vez no livro de estreia do autor “Verão Veraneio – Crônicas de uma cidade 
ensolarada” (2004). A repercussão foi tão boa que, nas Copas seguintes, outras 
aventuras foram sendo concebidas, envolvendo Cruvinel e diversos amigos que 
sempre figuravam nas histórias. O protagonista é um jovem solteiro de vinte e 
poucos anos que não entende nada de futebol, mas está disposto a aprender sobre 
o assunto, pois enxerga na Copa do Mundo uma oportunidade de paquerar puxando 
assuntos futebolísticos com as mulheres, prevalecendo-se do fato de que, durante 
uma Copa, todas as pessoas passam a se interessar por futebol repentinamente. 
Para piorar a situação, Cruvinel sempre se atrapalha todo em suas abordagens, 
aprontando as piores gafes a cada jogo das últimas 3 Copas (cada partida do Brasil 
entre 2002 e 2010 correspondem a uma crônica do personagem). 
 
O autor – Carlos Fialho é autor dos livros “Verão Veraneio – Crônicas de uma cidade 
ensolarada” e “É Tudo Mentira! – Histórias inverídicas de um autor falso e fingido” 
cujos textos foram editados para compor o livro “As Maiores Mentiras do Verão”. 
Também são de sua autoria, “Mano Celo – O rapper natalense”, “Uns Contos de 
Natal”, “Não basta ser playboy. Tem que ser DJ.” E agora, “Cruvinel – O artilheiro dos 
gols perdidos”. É titular do blog “O Fiasco” (http://blogdofialho.wordpress.com) 
 



 

Das vezes que morri em você – Regina Azevedo  
 
Lançado em novembro de 2013, o livro “Das vezes que morri em você” fez um 
enorme sucesso (até inesperado), alçando a autora Regina Azevedo à condição de 
revelação da poesia potiguar. Sua publicação tem enorme valor simbólico para a 
Jovens Escribas, uma vez que a autora foi descoberta no evento AÇÃO SESC DE 
LEITURA que conta com a participação de vários autores da editora. Após o seu 
lançamento, Regina ganhou enorme projeção em jornais, TVs e sites, atraindo a 
atenção de mais leitores, curiosos a respeito de seus escritos. Por isso, e também 
para esgotar a primeira edição de seu livro de estreia, “Das vezes que morri em 
você” será relançado. 
 
A autora – Nasceu em 11 de janeiro de 2000, sol quente. Gostou de poesia por causa 
de Daniel Minchoni, grande mestre, que lhe apresentou aos saraus. Quis entrar na 
brincadeira, fez o iapois poesia e agora vive nessa luta, às vezes com a cara na lona. 
Sobre Regina, Daniel Minchoni escreveu: “O que a Regina apronta desde que 
começou a dar as caras na literatura só o tempo dirá e disse. Eu aposto num futuro 
promissor. Por quê? Os primeiros passos estão nas suas mãos. Leia e sinta-se pisado. 
Faça suas apostas.Essa menina ainda vai dar muito o que falar. Falar poesia onde 
quer que seja. Já está dando. Só me resta dizer: Iapois Poisia.” 
 
  
 
Serviço: 
 
Festa de 10 anos da Editora Jovens Escribas 
 
Lançamento dos livros “As Dunas Vermelhas – Romance em tempo de rebelião” (Nei 
Leandro de Castro), “A Grande Pancada – Crônicas do tempo do Jazz” (Pablo 
Capistrano), “Cruvinel – O artilheiro dos gols perdidos” (Carlos Fialho) e “Das vezes 
que morri em você” (Regina Azevedo). 
 
Local: Capitania das Artes. 
 
Data: 10 de abril de 2014 (quinta-feira) 
 
Hora: Das 18h às 23h 
 
PREÇOS PROMOCIONAIS DURANTE A FESTA 
 
1 livro = R$ 30 
 
2 livros diferentes = R$ 50 
 



 

3 livros diferentes = R$ 60 
 
4 livros diferentes = R$ 70 
 
5 livros diferentes = R$ 75 
 
6 livros diferentes = R$ 80 
 
7 livros diferentes = R$ 85 
 
8 livros diferentes = R$ 90 
 
9 livros diferentes = R$ 95 
 
10 livros diferentes = R$ 100 
 
Atualizado em 10 de abril às 09:32 
 
 Classificação: Positiva 
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NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE             DATA: 11.04.14             EDITORIA: POLÍTICA 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE             DATA: 11.04.14             EDITORIA: GERAL  

 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE             DATA: 11.04.14             EDITORIA: NOTAS E 
COMENTÁRIOS 
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FINANÇAS 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE             DATA: 11.04.14             EDITORIA: NATAL  



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL             DATA: 11.04.14             EDITORIA: PRINCIPAL  
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