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O amuleto sonoro de Camila Masiso - Tribuna do Norte 
 
Yuno Silva Repórter 
O caminho da música é longo, misto de dedicação, trabalho árduo e prazer, mas 
Camila Masiso está no rumo certo. Com carinho, dedicação e sem correr grandes 
riscos, ela costurou seu amuleto sob proteção dos orixás e nesta quarta-feira (16) 
apresenta “Patuá” no palco do Teatro Riachuelo. Mas não adianta correr, o show de 
lançamento do segundo disco solo da cantora está com lotação esgotada há mais de 
uma semana: os 1,5 mil ingressos, trocados por 1 kg de alimento não perecível, 
foram todos distribuídos e não deu para quem quis. A noite coroa os 15 meses de 
gestação do novo álbum, que sai com ar eclético, pegada orgânica e sonoridade 
sofisticada.  
 No “Patuá” de Camila Masiso (voz), Diogo Guanabara (violão, bandolim e 
cavaquinho), Henrique Pachêco (baixo),  Rogério Pitomba (bateria), tem lugar para 
samba, jazz, música popular e regional. E é bom que se diga que, apesar do disco 
trazer o nome de Camila em primeiro plano, o resultado é fruto  de um trabalho 
coletivo que primou pela unidade harmônica sem se prender a estilos. Outro detalhe 
que também merece atenção é o “Patuá” enquanto objeto: embalado com capricho 
como um box, o disco traz fotos de Giovanna Hackradt no encarte, concepção visual 
de Flávio Freitas e um DVD com vídeos clipes e o making of de todo o processo, da 
concepção às gravações – o viés audiovisual ficou à cargo de Danilo Guanabara e 
Larissa R. Dantas. O público que for ao show de lançamento levará o “Patuá” para 
casa. 



 

“Quando começamos a pensar no projeto, tinha em mente ir além da música. 
Oferecer algo mais. Hoje não dá mais pra ficar restrito no seu mundo, então 
expandimos e nisso juntamos música, fotografia, artes plásticas e audiovisual”, disse 
Camila Masiso ao VIVER pouco antes de gravar entrevista em vídeo para a TV 
Tribuna. “Atualmente as pessoas nem ligam mais para o CD, está tudo online ou em 
mp3, então acredito que com um material bacana daqui alguns anos vão olhar para 
a caixa do disco e falar: “essa capa ficou massa! Esse cuidado com o visual agrega 
valor”, aposta. 
 
“Patuá” foi realizado por meio do Programa Djalma Maranhão, com patrocínio da 
Prefeitura de Natal, Unimed e Fecomércio/Sesc-RN, com apoio do Pittsburg. Os 
alimentos arrecadados na troca dos ingressos serão doados ao Mesa Brasil, 
programa de assistência do Sesc-RN. 
 
Instrumentação Junto desde o “Boas Novas”, primeiro disco solo da cantora lançado 
em 2010, o quarteto base formato por Camila, Diogo, Henrique e Rogério, contou 
com a presença luxuosa da percussão de Kleber Moreira e mais meia dúzia de 
convidados especiais durante a gravação. “Desde o ‘Boas Novas’ temos como 
característica a instrumentação, não há um estilo definido. Somos quatro pessoas 
bem diferentes e cada colabora com um pouco. Uma mistura de ritmos impressos na 
formatação que temos, esse é o fio da meada”, explicou a cantora. 
 
O músico Diogo Guanabara, co-autor de três das 10 faixas do CD, acrescenta: “Em 
vez de noa prendemos a um gênero específico, buscamos extrair o melhor dessa 
combinação voz, violão, baixo e bateria”. Ele destaca que o trabalho musical visto 
em “Patuá” está “meio que no contra fluxo atual”: “Hoje vemos muito efeito, música 
eletrônica... plastificam tanto a música que fica difícil identificar os instrumentos, 
ouvir a melodia ou a harmonia. O nosso som tem caráter moderno, quem ouve 
percebe que é um trabalho contemporâneo, mas primamos pela sonoridade 
orgânica. Se você juntar seus amigos dá para tocar perfeitamente”. 
 
No show de amanhã também sobem ao palco o sanfoneiro Zé Hilton, Eduardo Taufic 
(teclado), o cantor italiano Pheel Balliana. Gabriel Souto e Khrystal, que canta “Xirê”, 
música de sua autoria composta especialmente para o disco a pedido de Camila. 
Todos participaram da gravação de “Patuá”. “Ganhei esse presente de Khrystal 
quando estávamos trabalhando juntas em um projeto (show Clássicos do Baião - 
Tributo a Gonzagão, do Sesc-RN em 2012). Quando pedi uma música, ela fez 
algumas perguntas sobre o estilo, sobre o que falar, e do pouco que conversamos 
Khrystal conseguiu captar a mensagem e me deu esse filhote lindo”, orgulha-se a 
cantora. 
 
O que Lançamento do CD/DVD “Patuá”, de Camila Masiso. Quarta-feira (16), às 20h, 
no Teatro Riachuelo. Ingressos esgotados. Ouça o disco na íntegra e assista o vídeo 
clipe de “Além do Sol” no site camilamasiso.com.br. 



 

 
Quem Camila Masiso se lançou como cantora solo em 2009, interpretando clássicos 
do samba e da bossa nova. Seu primeiro disco autoral foi “Boas Novas”, lançado em 
2010, com nove canções inéditas. Ela foi finalista do festival MPBeco, recebeu 
prêmio Hangar de “Intérprete Revelação” em 2010 e participou de duas edições do 
projeto Parcerias Sinfônicas (Sesc-RN). Já fez shows na França, Itália, Áustria e 
Eslovênia 
 
Bate-papo - Camila Masiso cantora 
 
Por que Patuá? No sentido de proteção, boa sorte. Esse disco foi concebido numa 
fase que eu estava em uma busca espiritual, e acho que traduz bem esse momento. 
Está bem impresso no repertório, nas cores e em tudo que envolve esse trabalho. 
 
Como chegou a formatação final do repertório? Procurei trabalhar com novos 
compositores, principalmente locais. Recebi indicações dos amigos, das pessoas que 
estavam mais próximas, dos artistas que eu admiro. Recebi muita coisa bacana e fiz 
uma triagem utilizando como termômetro o que mais me emocionava. São dez 
músicas inéditas e um remix de Gabriel Souto para “Confusão”. 
 
Você falou que “Patuá” não tem um estilo predominante... Exatamente. No “Boas 
Novas” (2010) trabalhei as composições do grupo, e neste busquei outras linhas de 
pensamento musical; é bem pincelado e cada música tem uma cor, um clima 
diferente mas com a minha cara. Misturamos ritmos regionais com pitadas de 
samba, de jazz, esse é o fio da meada. 
 
Você e o Flávio Freitas combinaram alguma coisa antes da pintura? Houve ensaios, 
tentativas? Foi de primeira! Flávio chegou no dia (da pintura) sem nada combinado, 
sabíamos apenas que ele iria me pintar e pintar um quadro. Ele olhou, fez dois 
esboços, um arredondado e outro mais retangular, e escolhi, no vídeo mostra esse 
processo. O resultado final era o que estávamos querendo, rolou a vibe. 
 
Repertório de “Patuá” “Além do Sol” (Diogo Guanabara / Henrique Pachêco / Iury 
Matias) “Morena”  (Diogo Guanabara / Edu Bandeira) “Rei do Povo” (Alex Amorim / 
João Henrique Koerig / Vinícius Lins) “Confusão” (Alessandra Macêdo / Eduardo 
Pandolphi) “Tanto Faz” (Caio Padilha) “Fora do Fuso” (Kadu Mauad / Marco Antonio 
da Costa) “Mais um dia” (Diogo Guanabara / Iury Matias) “Xirê” (Khrystal) “Trilha de 
Sol e Sal” (Ângela Castro) “Alma de Lia”  (Marcello Gonçalves / Moyseis Marques) 
“Confusão” (REMIX) - Gabriel Souto e DJ Samir 
 
 
Classificação: Positiva 
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Foto: Giovanna Hackradt 
 
O segundo CD da cantora potiguar Camila Masiso já tem nome: Patuá. E já tem data 
para ser lançado: dia 16/04, às 20h, no Teatro Riachuelo. Totalmente autoral, o novo 
trabalho da cantora se enraíza na musicalidade brasileira e é feito em parceria com 
grandes artistas. Todas as músicas do novo CD estão no site 
www.camilamasiso.com.br. Os ingressos esgotaram na primeira semana em que 
foram disponibilizados, e eram retirados mediante a doação de 1 kg de alimento não 
perecível. 



 

 
O público que for ao show de lançamento de Patuá ganhará um box que inclui o CD 
com as 11 músicas autorais, além de um DVD, que contêm o clipe da música “Além 
do Sol”, dirigido por Danilo Guanabara, e o making of de toda a concepção do novo 
trabalho, captado pelas lentes de Larissa Dantas. Ilustrando a capa, estão as 
pinceladas multicoloridas do artista plástico potiguar Flávio Freitas. Ainda 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. 
 
Patuá 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. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Moradores de Canguaretama poderão fazer cursos gratuitos do Senac - Notícias - 
Economia - Nominuto.com 
 

 
 
Divulgação  
 
 Aulas terão início no dia 22 de abril, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite  
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, levará ao município de Canguaretama 
oportunidades de qualificação profissional. A previsão é que sejam beneficiadas 
gratuitamente cerca de 180 pessoas, através do Programa Senac Móvel. 
 
Para marcar a iniciativa, nesta segunda-feira (14), às 19h, na Rua Dr. Pedro Velho, 
será realizada a solenidade de lançamento das atividades da Carreta-Escola de 
Turismo e Hotelaria do Senac. Estarão presentes o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, a prefeita do Município, Maria de 
Fátima Borges Marinho, e o diretor Regional do Senac, Helder Cavalcanti Vieira, 
dentre outras autoridades políticas e empresariais. 
 



 

Entre os meses de abril a junho, por meio da Carreta-Escola, o Senac oferecerá dez 
cursos na área de Turismo e Hotelaria, como: Cozinha light e dietética, Preparo de 
doces e salgados para festas, Técnicas de preparo de peixes e frutos do mar, 
Manipulação segura de alimentos, Qualidade em serviços turísticos, Técnicas de 
preparo de lanches e sanduíches, Aperfeiçoamento em bolos e tortas, Técnicas de 
petiscos e comida de boteco, Técnicas de produção de sobremesas e Cozinha 
regional. 
 
Os interessados em participar das capacitações ainda podem se inscrever, na 
Secretaria de Assistência Social do Município, nos cursos que tiverem vagas 
disponíveis. As aulas terão início no dia 22 de abril, com turmas nos turnos da 
manhã, tarde e noite. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Empresas sofrem com inflação do transporte público e ticket refeição | O Jornal de 
Hoje 
 

 
 
 
  
 
Marco Antônio, da Papelaria Brasil-Lusa: R$ 21 a mais para o transporte de cada 
empregado. Foto: Divulgação 
Dois itens que pesam no bolso do consumidor também vêm tirando o sono dos 
empresários: a alimentação fora de casa e o transporte. No ritmo da alta dos preços, 
sobem os desembolsos das empresas com o fornecimento obrigatório do vale 
transporte e com subsídio – não obrigatório, mas previsto num grande número de 
convenções coletivas –, do tíquete alimentação. 
 
Grandes vilões da inflação, os alimentos foram o item que mais pressionou o custo 
de vida nos últimos 12 meses. E, a reboque, a alimentação fora de casa saltou 
10,13% no mesmo período, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 



 

(IBGE). 
 
Já as passagens de ônibus deverão ficar 7,5% mais caras, nos próximos dias, em Belo 
Horizonte. O aumento, anunciado pela Prefeitura e previsto para vigorar desde o 
último domingo, foi adiado por força de liminar concedida ao Ministério Público, 
mas por apenas 30 dias. 
 
No caso do transporte, pela legislação a empresa é obrigada a custear no mínimo 
94% do valor total das passagens. 
 
Contas 
 
Vice presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), o 
empresário Marco Antônio Gaspar já fez as contas. Dono de duas unidades da 
Papelaria Brasilusa, na Savassi, com um total de 18 funcionários, gastará R$ 21 a 
mais por mês com cada um deles quando o reajuste dos coletivos começar a valer. 
 
Hoje, um funcionário que precisa de duas conduções para chegar ao trabalho tem 
descontado no salário R$ 48. O patrão paga os R$ 227 restantes. Com o aumento, a 
despesa passará para R$ 248. 
 
“A quantia corresponde a 30% do rendimento do trabalhador, um absurdo”, critica 
Gaspar. 
 
Assim como aluguel, energia e pessoal, o gasto com transporte faz parte dos custos 
fixos das empresas. E o aumento acaba sendo repassado para o consumidor. “A 
empresa não pode ter prejuízo. Então quem paga no final das contas é a sociedade”, 
afirma o comerciante. 
 
Com mais de 30 empregados, entre loja física, virtual e escritório, o proprietário da 
Brinkel, Altair Rezende, também reclama da carga pesada, para ele e para seus 
funcionários. 
 
“Sobreviver exige uma ginástica. O custo de cada empregado para a empresa é de 
1,6 a 2 vezes o salário pago. E agora ainda querem aumentar a passagem sem 
oferecer o mínimo de conforto e qualidade. Muitos dos meus funcionários reclamam 
que, em algumas linhas, os ônibus só passam de uma em uma hora. Não tem lógica”, 
reclama. 
 
Para a advogada da Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio), Sandra 
Lúcia Pinto, o alto custo do transporte coletivo é um impedimento para a 
contratação de empregados que moram nos municípios da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. 
 



 

Custos adicionais ultrapassam salário pago 
 
Cálculo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que o custo de um 
funcionário do setor pode chegar a 2,83 vezes o salário assinado na carteira. O 
cálculo se aplica ao trabalhador com um vínculo empregatício de 12 meses, e cai 
para 2,55 vezes quando esse tempo alcança cinco anos. 
 
Na soma, entram os inúmeros encargos e tributos que recaem sobre folha de 
pagamento, mas também os gastos com transporte, 94% cobertos pelos patrões, 
conforme a lei, e com alimentação, muitas vezes acordados em convenções 
coletivas. “Até pela localização, muitas indústrias preferem montar um refeitório e 
fornecer almoço para o trabalhador, descontando em folha apenas uma pequena 
parcela. Com o custo dos alimentos nas alturas, é claro que a despesa aumenta”, diz 
o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg), Osmani Teixeira de Abreu. 
 
Outro benefício comum oferecido pelas indústrias é o transporte particular gratuito. 
 
“Como o coletivo é deficiente, grande parte das indústrias contrata transportadoras 
para levar os empregados até a fábrica. É bom para o funcionário e para a empresa, 
já que assim ele não chega exausto ou atrasado”, afirma. 
 
Segundo Osmani, ainda pressiona o caixa das empresas uma série de custos 
adicionais que podem variar do fornecimento de cesta básica ao auxílio funerário. 
 
  
 
Fonte: Hoje em Dia/R7 
 
 
Classificação: Positiva 
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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 
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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 
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Galinhos:  Prefeitura faz entrega de certificados do curso do Pronatec. | Guamaré 
em Dia 
 

 
 
  
13 de abril de 2014 Dantas Sem categoria,  
 
Na noite desta sexta-feira, dia (11) o SENAC com o apoio da Prefeitura Municipal de 
Galinhos fez a entrega dos certificados de conclusão de curso dos alunos do 
PRONATEC. 
 
O PRONATEC –  Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – é uma 
ação do Governo Federal para levar o ensino técnico para todos os brasileiros, a 
Prefeitura Municipal de Galinhos através da Prefeita Joseneide Medeiros trouxe 
vários cursos técnicos para a população galinhense. 
 
A entrega dos certificados dos alunos que concluíram os cursos de Manicure, Auxiliar 
Administrativo, Garçom, Depilação e Agente de limpeza. 



 

 
Na cerimonia de entrega estavam presentes a Prefeita Joseneide Medeiros, o 
Presidente da Câmara Casillo Praxedes, os Secretários Ricardo Araújo e Francisco 
Nunes, a professora Francisca das Chagas e a diretora do Senac, a senhora Aldenora. 
 
Os alunos de Galinhos, Galos e Assentamento Pirangi estiveram presentes para 
receberem os seus certificados. 
 
Fonte: Galinhos Online 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 15.03.14             EDITORIA: POLÍTICA  
 

 



 

 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 15.03.14             EDITORIA: POLÍTICA  

 
 
 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 15.03.14             EDITORIA: POLÍTICA  

 



 

 
 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 15.03.14             EDITORIA: ECONOMIA 

 



 

 
 
 
 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 15.03.14             EDITORIA: NEGÓCIOS E 
FINANÇAS 

  



 

 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE          DATA: 15.03.14             EDITORIA: ECONOMIA  

 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 15.03.14             EDITORIA: ECONOMIA  



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 15.03.14             EDITORIA: ECONOMIA  



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 15.03.14             EDITORIA: PRINCIPAL 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 15.03.14             EDITORIA: ÚLTIMAS 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL           DATA: 15.03.14             EDITORIA: ÚLTIMAS 
 

 
 
 


