
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: JORNAL DE HOJE DATA: 19.07.14             EDITORIA: MARCOS SÁ DE 
PAULA 
 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE DATA: 19.07.14             EDITORIA: MARCOS AURÉLIO 
DE SÁ 

 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DEFATO.COM     DATA: 18.07.14              
Maio registra alta nas vendas do comércio, mas ritmo ainda é tímido  
 
O mês de maio trouxe um leve alento para as vendas do varejo potiguar. Segundo os 
dados divulgados nesta quarta-feira, 16, pelo IBGE, as vendas do Comércio Varejista 
Ampliado no Rio Grande do Norte cresceram 4,9%, levando o acumulado do ano a 
registrar alta de 4%. Embora seja um incremento, o resultado mostra uma clara 
desacelaração no aumento das vendas potiguares. 
 
 Para se ter uma ideia, em maio de 2013, as vendas cresceram 10,3% e no 
acumulado do mesmo período (janeiro a maio), o varejo norte-riograndense 
emplacou alta de 10,8% no ano passado.    
 
 &quot;Vimos fazendo este alerta há alguns meses. De fato, o momento é de 
desaceleração no consumo. Estamos crescendo, mas em ritmo menor. E isto se deve 
a fatores como juros mais altos (que tem, como consequência o crédito mais caro), 
aumento do endividamento e preços em alta. Este resultado de maio e sobretudo o 
acumulado do ano, na comparação com 2013, refletem muito claramente este 
cenário. O crescimento específico de maio se deu basicamente na esteira da força 
que tem o Dia das Mães para o comércio. Tanto que os setores de lojas de 
departamentos (que o IBGE classifica como 'Outros Artigos de Uso Pessoal e 
Doméstico') e de Perfumaria estão entre os que mais cresceram suas vendas&quot;, 
avalia o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
 Nos resultados de maio, sobre o mesmo mês do ano anterior, os setores que 
registraram as maiores altas foram: Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico – 
Lojas de Departamentos (12,4%), Móveis e eletrodomésticos (10%); Artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (1,9%). 
 
 &quot;Temos uma expectativa muito grande para o número de junho. A Copa do 
Mundo Fifa 2014 deve ter influenciado positivamente alguns setores, mas a greve 
dos Rodoviários teve efeito negativo em muitos outros. O que o número vai nos 
mostrar é até que ponto uma variável anulou a outra. Mas é fato que o Brasil vive 
um momento de desaceleração econômica e que os governos precisam agir 
urgentemente. Um bom caminho pode ser atacar o emaranhando tributário, fiscal e 
burocrático que tolhe a competitividade de nossas empresas e criar mecanismos 
eficazes de estímulo aos diversos setores da economia. Desta forma, o mercado 
reagirá naturalmente&quot;, diz Marcelo Queiroz. 
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18 de Julho de 2014 às 12h11 
 
 Fecomércio entrega aos militares propostas para o Aeroporto Augusto Severo  

  
 Fecomércio propõe transformar o antigo terminal em um complexo comercial e 
cultural  
 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio), Marcelo Fernandes de Queiroz, entregou aos comandantes da Base 
Aérea de Natal (BANT), Coronel André Luiz Gomes Monteiro; e da Primeira Força 
Aérea (I FAE), Brigadeiro Hudson Costa Potiguara, cópias da proposta da entidade 
para o novo uso da área ocupada pelo terminal de passageiros, estacionamento e 
terminal de cargas do Aeroporto Augusto Severo, desativado desde o final de maio, 
após a entrada em operacão do Aeroporto Governador Aluizio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante. 
  
&quot;Nós vínhamos nos ressentindo da falta de um contato das entidades 
empresariais, que têm demonstrado interesse em debater o uso daquele espaço, 
conosco aqui da Aeronáutica. Oficialmente, aquela área volta ao nosso controle a 
partir do próximo dia 31 de julho e até agora ainda não havia sido feito este contato, 
não havia sido aberto o diálogo. Temos nossas ideias para lá, mas estamos, sim, 
totalmente abertos a sugestões que sejam exequíveis&quot;, afirmou o comandante 
da BANT, Coronel Monteiro. 
  
Os oficiais explicaram que toda a área é de propriedade da Aeronáutica e a cessão 
de uso para a Infraero, operadora do antigo aeroporto, foi automaticamente extinta 
a partir do momento em que a atividade para a qual foi feita a cessão deixou de ser 
exercida ali. O Coronel Monteiro explicou que a cessão se destinava à atividade 



 

aérea e aeroportuária civil.  
  
&quot;Acontece que, por força do contrato de concessão do novo aeroporto, a 
retomada desta atividade no Augusto Severo foi totalmente descartada após a 
entrada em funcionamento do aeroporto Governador Aluizio Alves. Não foi a 
Aeronáutica que pediu ou determinou assim. Mas temos obrigação de assumir a 
área e garantir sua segurança&quot;, ressaltou o comandante. 
  
  
  
Proposta 
  
Monteiro não entrou em maiores detalhes sobre os planos que a Aeronáutica teria 
para a área, mas afirmou que a proposta da Fecomércio está &quot;muito 
próxima&quot; do que está sendo estudado. &quot;Nós queremos ouvir estas ideias 
e somá-las às nossas. Temos consciência de que aquela área precisa ser utilizada 
também para promoção do desenvolvimento econômico do Estado. Mas precisamos 
conciliar isto com os requisitos de segurança, afinal, estamos falando de um espaço 
que fica encravado na Base Aérea de Natal&quot;, disse ele. 
  
Os militares também ressaltaram que pretendem acompanhar a divulgação do 
estudo detalhado de opções para uso da área, que será apresentado pela consultoria 
Macroplan - que toma como base a proposta inicial da Fecomércio - dentro do 
projeto Mais RN, nesta sexta, 18 de julho. &quot;Vamos ouvir, debater, somar ideias 
e esforços. Mas é importante frisarmos que a decisão final será do Estado Maior da 
Aeronáutica, em Brasília&quot;, afirmou Monteiro. 
  
  
  
Complexo 
  
A ideia apresentada pela Fecomércio é criar um complexo comercial e cultural no 
espaço, com a implantação de um novo Centro de Convenções - para atender à 
demanda reprimida do chamado Turismo de Eventos em Natal -, um Museu 
Aeroespacial e um complexo comercial (que daria a sustentação financeira do 
projeto). Tudo isso em uma área de aproximadamente 42 hectares. 
  
Marcelo Queiroz saiu satisfeito da reunião. &quot;Nós montamos esta proposta há 
cerca de dois anos e já havíamos levado-a ao Governo do Estado e à Prefeitura de 
Parnamirim. Fico satisfeito de saber que ela está em consonância com o que pensa a 
Aeronáutica, o que dá a ela maiores chances de ser viabilizada, mesmo com alguns 
ajustes”, afirmou. 
  
Também participaram do encontro o presidente do Conselho Deliberativo e o 



 

superintendente do Sebrae RN,  respectivamente Silvio Bezerra e Zeca Melo, o vice-
presidente da Fiern, Pedro Terceiro de Melo o titular da Sedec, Sílvio Torquato.   
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Amaro Sales fala sobre a importância do Mais RN | Fator RRH 
 
Deu no Portalnoar 
 
Por Virgínia França 

 
Foto: Wellington Rocha 
 
Com uma iniciativa pioneira, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte 
(Fiern) lança nesta sexta-feira (18) o projeto Mais RN. 
 
Uma parceria entre a indústria potiguar e o Governo do Estado, o projeto 
desenvolvido pela Macroplan traça plano estratégico para o desenvolvimento 
econômico, expondo as potencialidades de investimentos no estado até 2035. 
 
O presidente da Federação, Amaro Sales afirmou que o Mais RN servirá como norte 
para que investidores do estado e fora dele possam se instalar no Rio Grande do 
Norte. 
 
Como diferenciais, Sales apontou o envolvimento da sociedade opinar sobre o 
projeto e lembrou que o próximo governante terá “uma economia de tempo e de 
dinheiro, o Mais RN vai apresentar uma radiografia que é o Rio Grande do Norte”, 
reforçou. 
 
Sobre o diagnóstico da real situação econômica e industrial do estado, o presidente 
da Fiern brincou, “se eu fosse médico, eu diria que o paciente escapa e escapa muito 



 

bem”, mas reforçou que o Mais RN não será o “salvador da pátria” e precisa do 
apoio tanto dos gestores públicos como da sociedade. 
 
Além de falar sobre o Mais RN, na entrevista exclusiva ao portalnoar.com, Amaro 
Sales comentou sobre as principais dificuldades para o desenvolvimento industrial 
do Estado, dos incentivos fiscais e outros temas. 
 
Confira a entrevista na íntegra: 
 
Como o senhor avalia o resultado do Mais RN? 
 
Teremos amanhã um momento importante na vida do Rio Grande do Norte. O 
Sistema Fiern, junto com um grupo de 12 empresas, junto com o Governo do Estado, 
estará entregando à comunidade potiguar um projeto pensando 20 anos na frente. 
Na hora que você faz um projeto com 20 anos na frente, você está pensando como 
futuro, está pensando em uma política de desenvolvimento. Faz muitos anos que o 
Estado não fala em planejamento. Esse projeto traz, entre seus grandes diferenciais, 
a comunidade, a sociedade que pode participar desse projeto, qualquer pessoa vai 
poder comentar o projeto, opinar, interagir, acrescentar. Muitas vezes fica-se 
colocando a culpa no Governo, nas instituições, é a oportunidade da comunidade 
dar a sua colaboração. Foram ouvidos a Universidade, os órgãos públicos que 
puderam dar a contribuição. Esse trabalho está recheado de muitas informações, de 
projetos que foram trabalhados a 10, 15 anos atrás. 
 
O projeto vai trazer para o futuro governante do Rio Grande do Norte uma economia 
de tempo e de dinheiro, vai apresentar uma radiografia que é o Rio Grande do Norte 
hoje, para onde ele pode ir. Claro que tem que ser feito o detalhamento dos 
projetos, porque não está nada pronto e precisa ser feito um alerta à comunidade, 
esse projeto não será o salvador da pátria, esse projeto é uma bússola onde você 
tem um encaminhamento, tem uma estratégia. 
 
Quais os setores econômicos que merecem destaque? 
 
Hoje a economia do estado é bastante diversificada, tem uma grande vantagem, 
porque quando um determinado setor não vai bem, outro se sobressai. Mas a 
menina dos olhos do Rio Grande do Norte a nível de investimentos são as energias 
renováveis, que têm investimentos para mais de R$ 20 bilhões no presente e futuro 
em energia eólica e solar. Esse é o setor que cresce a cada dia, o RN passou de ser 
mero consumidor e passou a ser exportador de energia, isso vai acontecer e isso é 
crescente. Temos dado uma contribuição para essa possível crise de energia, o 
estado minimizou essa crise. 
 
O RN tem entre as suas matrizes o turismo, que deu um salto de informação com a 
Copa do Mundo. A Copa do Mundo trouxe três bilhões de pessoas que viram o Rio 



 

Grande do Norte, foram só quatros jogos, mas teve as matérias passadas antes e 
depois, a visibilidade da cidade de Natal. Tudo conspirou para que Natal pudesse ser 
vista pelo mundo, que não teve nenhum acontecimento fora do padrão, 80% dos 
turistas afirmaram que voltariam a Natal. O turismo é uma indústria silenciosa, que 
não tem chaminé, mas faz parte da nossa economia, seja na área de evento, 
religioso, gastronômico e tem uma enormidade de pessoas que trabalham nesse 
setor. O RN tem uma oportunidade, nesse projeto, ele já se desenha como um bom 
alavancador de negócios.Temos também os setores de confecção, têxtil, 
agronegócio, pesca oceânica, carcinicultura todos são importantes na economia do 
estado. 
 
De que forma o turismo do RN pode ser ajudado pelo Mais RN para ser uma 
indústria de destaque? 
 
Precisa ser traçado uma politica governamental que vai trabalhar as instituições, as 
empresas, os empresários. O turismo não acontece só com uma pessoa, a cadeia que 
ele transita tem reflexo na indústria, 40% do que é gerado pelo turismo vai para 
indústria, tem a indústria de alimentos, de bebidas, de construção civil, tem um 
encadeamento oportuno quando esse turismo acontece. 
 
Estamos em período eleitoral. Qual é o papel do Governo agora após o Mais RN? 
 
A Fiern vai entregar aos candidatos ao Governo o Mais RN, essa contribuição. Claro 
que se esse o governante quiser aproveitar esse projeto, ele vai economizar tempo e 
dinheiro para que a gente possa ter um Rio Grande do Norte melhor. 
 
Uma das agendas do Mais RN trata da infraestrutura. Qual a real situação da 
infraestrutura do RN? 
 
O Rio Grande do Norte tem na sua infraestrutura alguns gargalos. Tem o gargalo do 
Porto de Natal que não atende ainda dentro da sua plenitude. Existe um segundo 
porto a ser criado, possivelmente em Porto do Mangue. Temos a BR-304 que precisa 
ser construída para melhorar a questão dos acessos, tem a parte de ferrovias que 
não temos praticamente nada, que isso possa ser melhorado. Tem o aeroporto que 
poderá ser melhorado na interligação dele com o resto do Brasil e com o mundo. No 
primeiro mês de operação teve mais de dois mil voos, é um número bom, mas que 
pode ser duplicado, triplicado, contudo que se crie um ambiente para esse 
crescimento. 
 
A redução do QAV poderia melhorar esses números? 
 
Nós produzimos o QAV. Poderia fazer um acordo com Petrobras, Governo do Estado 
para que cada um pudesse dar contribuição. A Petrobras está instalada no estado. O 
Governo do Estado poderia fazer uma concessão, fazer uma participação junto a 



 

Inframérica para que possa ser feito essa oportunidade de entrada e saída de 
pessoas e cargas. 
 
Outra agenda é sobre o capital humano. Temos trabalhadores qualificados e como 
qualificá-los? 
 
Nenhum povo, nenhum estado, nenhum país, muda se não tiver investimento em 
capital humano. Se as pessoas não quiserem mudar, se não tiver esse investimento, 
não vai mudar nada. Precisa dar um enfoque no Ensino Fundamental, no Ensino 
Médio, o Ensino Superior precisa ser melhorado. A base jovem desse ensino superior 
precisa ser investida, em jovens de 20 a 25 anos, que são a população ativa. A gente 
precisa sair do número de 22% que são os investimentos feitos em cima desse 
ensino superior para 90%, melhorar as universidades. Isso não se muda em dois 
anos, três anos, estamos contando uma história para 20 anos. 
 
O sistema Fiern tem investido a cada ano, tem duas escolas para serem inauguradas 
na área de qualificação profissional, uma na Zona Norte e outra na Zona Sul, acredito 
que até o final do ano a gente tenha essas escolas funcionando e a medida que vá 
acontecendo, o sistema Fiern vai estar investindo nessa qualificação profissional. 
 
Com o Mais RN, o RN pode despontar como um estado com destaque econômico? 
 
Pode. Você já imaginou o seu estado ser o maior produtor de energia renovável do 
Brasil? Está para acontecer isso. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal 
mineral do Brasil e um dos maiores do mundo; o RN já teve a maior produção de 
petróleo em terra; o RN tem a maior produção de melão; o RN tem a maior 
produção de pesca oceânica de atum; já foi o maior em produção de camarão. 
Então, você vê seu estado produzindo, um produto que você sabe que é do seu 
estado, precisa que as pessoas tenham um entendimento que nós temos condições 
de produzir, de fazer. 
 
Quais os principais entraves para o desenvolvimento industrial do RN? 
 
Eu diria que traçar as politicas públicas direcionadas, o gasto público do estado ainda 
é alto e precisa ser trabalhado, e isso não se trabalha em um mandato. A questão da 
educação também é um gargalo, temos uma das educações que se gasta mais 
dinheiro no Nordeste e quando avaliada é uma das piores. As questões de logísticas 
também. Temos que modernizar a gestão pública, o gestor tem que ter um olhar 
empreendedor, ter um entendimento que o Rio Grande do Norte precisa mudar e 
não é só o governador que vai assumir, são os secretários, suas equipes, porque se 
ficar no feijão com arroz a gente não sai do canto. 
 
O que o Mais RN sugeriu sobre o destino do Aeroporto Augusto Severo? 
 



 

A consultoria da Macroplan não foi contratada para fazer o estudo do aeroporto, ela 
se comprometeu conosco de dar uma contribuição e dar uma participação até, para 
que pudesse dar um norte, dar um guia. Teve uma reunião do comandante, 
Aeronáutica, alguns empresários, Sebrae, Fecomércio, para que pudesse dar um 
novo destino, isso não é tão rápido. Tem vários modelos já desenhados pelas 
pessoas, mas nada melhor do que uma orientação técnica. 
 
Como o projeto pode impulsionar a economia do estado? 
 
Esse projeto tem as fases, primeiro foi feito o diagnóstico, depois o mapeamento, 
depois os fóruns regionais. É como se tivesse fazendo exames e agora vamos receber 
o diagnóstico. Feito esse diagnóstico, tem que ser feito o dever de casa por parte dos 
governantes. 
 
O nosso diagnóstico está muito ruim? 
 
Não, se eu fosse médico, eu diria que o paciente escapa e escapa muito bem. O Rio 
Grande do Norte até cinco anos atrás era um estado reconhecido por sua baixa 
criminalidade, e esse número cresceu a ponto de prejudicar essa estatística. Então, 
nós precisamos, dentro das estatísticas que temos melhorar esses números e eu 
acredito que o estado tem, com certeza com esse estudo, melhorar sua performance 
na economia do Nordeste. 
 
Quais serão os próximos passos após a apresentação do Mais RN? 
 
Começar a segunda parte, começar o detalhamento de alguns projetos. Nesse 
momento, estou preocupado nos recursos que eu possa capitanear para custear 
essa segunda fase. 
 
Qual sua análise do RN antes e depois do Mais RN? 
 
Eu acredito que o Rio Grande do Norte ganha no planejar, ganha no futuro e claro, 
não tem nenhuma receita salvadora. O Rio Grande do Norte traz o Mais RN como 
um grande indicativo para melhorar o estado. 
 
Que incentivos são necessário para estimular desde o pequeno ao grande 
empreendedor? 
 
O empresário só se estabelece numa região, no estado, quando tem incentivo. Não é 
só incentivo fiscal como se fala muito, ele precisa de infraestrutura, água, luz, 
telefone, acesso, banco de dados, já é um ponto de partida. Preciso de mão de obra 
qualificada, bato a porta do Senai, preciso do incentivo fiscal, o Governo do Estado 
que tem que dar. O Governo do Estado que traz essas oportunidades de forma 
incentivada, fica muito mais fácil. O Rio Grande do Norte com esse portal do Mais 



 

RN, que a gente pode divulgar em um futuro mais próximo todas as oportunidades 
mapeadas por região, por setor, para que investidores possam vim para cá. 
 
Sobre incentivo fiscal, o modelo atual do Proadi é satisfatório? 
 
O modelo do Proadi é um dos melhores do Brasil, mas ele precisa ser mais 
incentivado, ser melhorado. Hoje o empresário recebe o incentivo fiscal do estado, 
em que no período de dez anos precise fazer mais investimentos para que ele seja 
renovado e depois de 20 anos não pode fazer a concessão, isso está errado. Porque 
do princípio que eu produzo, que gero riqueza, renda, eu tenho dez anos, depois 
mais dez anos, eu tenho que ter o resto de vida da empresa. O Rio Grande do Norte 
é o estado com menor renúncia fiscal do Brasil, é lanterna em incentivo fiscal, o 
Estado abre mão de uma contribuição de cerca de R$ 20 milhões para uma 
oportunidade de mais de 32 mil empregos, o RN gasta menos que um salário mínimo 
por emprego de incentivo fiscal para manter essas pessoas na indústria. Tem uma 
Ford se instalando na Bahia, a Fiat se instalando em Pernambuco, precisamos 
incentivar essas pessoas, precisamos do incentivo fiscal, precisamos gerar emprego. 
O Estado precisa para o micro, pequeno, médio e grande empresário é ter um 
programa de atração para que ele fique aqui no Estado e reforçar o que já tem feito 
aos empresários que estão estabelecidos. 
 
Qual a sua avaliação sobre os distritos industriais? 
 
Precisa ser feito alguma coisa. Vários empresários estão reclamando sobre os 
distritos industriais. Eu sou contra a criação de novos distritos sem a estruturação 
dos já existentes, que não se gasta muito. 
 
Como o senhor vê a interiorização das indústrias? 
 
Esse é um grande programa que vai trazer a presença do micro e pequeno 
empresário que trabalha na área de têxtil e confecção a oportunidade de gerar 
renda, emprego e riqueza em regiões que muitas vezes sem condições de ser 
atingidas por estarem tão distantes. 
 
Como o senhor imagina o Rio Grande do Norte daqui a 20, 25 anos? 
 
Sem o Mais RN eu não vejo nada. Eu vejo que daqui a 20 anos o Rio Grande do Norte 
vai estar melhor e eu quero estar vivo para vê. Precisa que as pessoas façam o dever 
de casa e eu tenho certeza que a instituição que eu dirijo, ela vai estar fazendo o seu 
dever de casa. 
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G1 - Venda de nebulizadores durante seca no DF cresce 80%, diz Fecomércio - 
notícias em Distrito Federal 
 
Venda de nebulizadores durante seca no DF cresce 80%, diz Fecomércio  
 Procura por hidratantes cresce mais de 50% e de remédios, 40%.Época é 
considerada 'Natal' dos farmacêuticos, diz presidente de sindicato.  
 
 O Instituto Fecomércio informou que, nos meses de junho a agosto, período da seca 
no Distrito Federal, a venda de umidificadores e nebulizadores, aparelhos que 
amenizam os efeitos da baixa umidade relativa do ar, crescem até 80%. 
 
 Já a procura por hidrantes para a pele tem aumento de mais de 50%, e a de 
remédios para o sistema respiratório, 40%. 
 
 Para o presidente do Sincofarma, sindicato que representa o comércio de produtos 
farmacêuticos, Francisco Messias Vasconcelos, a seca é o melhor período para as 1,2 
mil farmácias do DF. “Dentro do contexto comercial, é o nosso Natal, mas 
infelizmente é a época em que as pessoas mais adoecem na cidade”, afirma. 
 
 Segundo Vasconcelos, a demanda é tão grande que às vezes a produção não 
acompanha as vendas. “Nos preparamos com o aumento de estoque com as 
indústrias, que às vezes, não conseguem atender à alta demanda”, disse. 
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Sesc leva novo show de Camila Masiso a Currais Novos » Blog do Marcos Dantas 

 
 
A cidade de Currais Novos, distante 185 km de Natal, vai receber mais uma atividade 
cultural do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Desta vez, será o show 
“Patuá”, da cantora potiguar Camila Masiso. Sucesso de crítica e de público, o show 
do 2º CD da cantora – lançado em abril deste ano no Teatro Riachuelo, em Natal – 
será apresentado dia 24/07, às 21h, na Praça Cristo Rei, dentro das comemoração da 
Festa de Sant’Ana. 
 
No show, Camila Masiso apresenta as 11 músicas de Patuá. As composições são uma 
imersão nos ritmos brasileiros, feitas em parceria com grandes artistas, como a 
potiguar Khrystal e o italiano Pheel Baliana. Currais Novos é a terceira cidade a 
receber o show: a primeira foi Natal, lotando o Teatro Riachuelo; e a segunda foi em 
Paris, na França, com casa também lotada. Ao palco, subirão com a cantora os 
músicos Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, Rogério Pitomba, Jubileu Filho, Zé 
Hilton e Kleber Moreira. 
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Sesc leva novo show de Camila Masiso a Currais Novos - Notícias - Cultura - 
Nominuto.com 
 
Moraes Neto  

 
 “Patuá” será apresentado gratuitamente dia 24, dentro da programação da Festa de 
Sant’Ana.  
 
A cidade de Currais Novos, distante 185 km de Natal, vai receber mais uma atividade 
cultural do Sistema Fecomércio, por meio do Sesc. Desta vez, será o show “Patuá”, 
da cantora potiguar Camila Masiso. Sucesso de crítica e de público, o show do 2º CD 
da cantora – lançado em abril deste ano no Teatro Riachuelo, em Natal – será 
apresentado dia 24, às 21h, na Praça Cristo Rei, dentro das comemoração da Festa 
de Sant’Ana.  
 
No show, Camila Masiso apresenta as 11 músicas de Patuá. As composições são uma 



 

imersão nos ritmos brasileiros, feitas em parceria com grandes artistas, como a 
potiguar Khrystal e o italiano Pheel Baliana. Currais Novos é a terceira cidade a 
receber o show: a primeira foi Natal, lotando o Teatro Riachuelo; e a segunda foi em 
Paris, na França, com casa também lotada. Ao palco, subirão com a cantora os 
músicos Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, Rogério Pitomba, Jubileu Filho, Zé 
Hilton e Kleber Moreira.  
 
O Sesc tem sido atuante em Currais Novos. Em 2013, o Sesc também realizou uma 
diversificada programação na cidade, incluindo ações de lazer, cultura, saúde e 
assistência. Este ano, a instituição levou pela primeira vez o Dia do Desafio, evento 
realizado simultaneamente nas Américas para estimular a prática de exercícios, e 
participou da 20ª Feirinha de Santana, em julho, com estande institucional e atração 
musical.  
 
Ainda em 2014, estão programadas apresentação teatral do projeto Palco Giratório, 
chegada da unidade móvel BiblioSesc (com seu acervo de livros disponível para 
empréstimo gratuito) e exposição sobre a vida e obra do artista Cândido Portinari. 
 
 
Classificação: Positiva 
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A cantora Camila Masiso apresenta o show "Patuá" em Currais Novos 
 
 

A cantora Camila Masiso apresenta o 
show “Pátua” 
 
 
A cidade de Currais Novos, distante 185 km de Natal, vai receber mais uma atividade 
cultural do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Desta vez, será o show 
“Patuá”, da cantora potiguar Camila Masiso. Sucesso de crítica e de público, o show 
do 2º CD da cantora – lançado em abril deste ano no Teatro Riachuelo, em Natal – 
será apresentado dia 24, às 21h, na Praça Cristo Rei, dentro das comemoração da 
Festa de Sant’Ana. 
 
No show, Camila Masiso apresenta as 11 músicas de Patuá. As composições são uma 
imersão nos ritmos brasileiros, feitas em parceria com grandes artistas, como a 
potiguar Khrystal e o italiano Pheel Baliana. Currais Novos é a terceira cidade a 
receber o show: a primeira foi Natal, lotando o Teatro Riachuelo; e a segunda foi 
em  Paris, na França, com casa também lotada. Ao palco, subirão com a cantora os 
músicos Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, Rogério Pitomba, Jubileu Filho, Zé 
Hilton e Kleber Moreira. 
 
O Sesc RN tem sido atuante em Currais Novos. Em 2013, o Sesc também realizou 
uma diversificada programação na cidade, incluindo ações de lazer, cultura, saúde e 
assistência. 
 
Este ano, a instituição levou pela primeira vez o Dia do Desafio, evento realizado 
simultaneamente nas Américas para estimular a prática de exercícios, e participou 
da 20ª Feirinha de Santana, em julho, com estande institucional e atração musical. 
Ainda em 2014, estão programadas apresentação teatral do projeto Palco Giratório, 
chegada da unidade móvel BiblioSesc (com seu acervo de livros disponível para 
empréstimo gratuito) e exposição sobre a vida e obra do artista Cândido Portinari. 



 

 
Cantora 
 
Camila Masiso começou a carreira solo em 2009, cantando clássicos dosamba e da 
bossa nova em Natal. O seu primeiro disco autoral foi “Boas Novas”, lançado em 
2010, com nove canções inéditas. A cantora foi finalista do festival MPBeco, recebeu 
prêmio Hangar de “Intérprete  
Revelação” em 2010, ganhou prêmio O Poti, promovido pelo jornal Diário de Natal, 
na categoria “Artista Popular”, após ser a mais votada na internet, participou de 
duas edições do projeto Parcerias Sinfônicas, do Sesc RN – a primeira edição, na qual 
foi solista, também levou prêmio Hangar de “Melhor Show do Ano” (2011) – e levou 
seu talento a países como França, Itália, Áustria e Eslovênia. 
 
SERVIÇO:  
 
O QUÊ? Sesc RN apresenta show “Patuá”, da cantora Camila Masiso  
QUANDO? 24/07, às 21h  
ONDE? Currais Novos (Praça do Coreto)  
ENTRADA GRATUITA 
 
Atualizado em 18 de julho às 15:44 
 
 
Classificação: Positiva 
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Show de Camila Masiso será apresentado em Currais Novos com entrada gratuita  
«  Agitos e Baladas 
 

 
 18 de julho de 2014 por ulyssesfreire 
 
 Comentários 0  
 
Crédito: Moraes Neto 
 
A cidade de Currais Novos, distante 185 km de Natal, vai receber mais uma atividade 
cultural do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Desta vez, será o show 
“Patuá”, da cantora potiguar Camila Masiso. Sucesso de crítica e de público, o show 
do 2º CD da cantora – lançado em abril deste ano no Teatro Riachuelo, em Natal – 
será apresentado dia 24/07, às 21h, na Praça Cristo Rei, dentro das comemoração da 
Festa de Sant’Ana. 
 
No show, Camila Masiso apresenta as 11 músicas de Patuá. As composições são uma 
imersão nos ritmos brasileiros, feitas em parceria com grandes artistas, como a 
potiguar Khrystal e o italiano Pheel Baliana. Currais Novos é a terceira cidade a 
receber o show: a primeira foi Natal, lotando o Teatro Riachuelo; e a segunda foi em 
Paris, na França, com casa também lotada. Ao palco, subirão com a cantora os 
músicos Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, Rogério Pitomba, Jubileu Filho, Zé 
Hilton e Kleber Moreira. 
 
Siga o Ulysses Freire no Instagram e o Agitos e Baladas  no twitter! 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Flipipa chega à 5º edição e promete movimentar a praia da Pipa em agosto  - 
Notícias - Entrevistas - Nominuto.com 
 
Artes Visuais /UFRN  

 
 Presidente da Funcarte, Dácio Galvão, falou sobre a programação do festival e as 
ações da pasta para o segundo semestre.  
 
O melhor da literatura brasileira em um dos mais bonitos cenários do litoral do Rio 
Grande do Norte. A 5º edição do Festival Literário da Pipa (Flipipa), acontece de 7 a 9 
de agosto deste ano, na Praia da Pipa. Na programação nomes como Ariano 
Suassuna, Jorge Mautner, José Carlos Capinan, José Miguel Wisnik, Rodrigo Lacerda, 
Mário Magalhães. 
 
O representante da Fundação Hélio Galvão e um dos organizadores do festival, Dácio 
Galvão, falou sobre o evento e as ações da pasta para o segundo semestre deste 
ano, em entrevista ao jornalista Diógenes Dantas. 
 
Diógenes Dantas: Dácio, essa é a quinta edição? 
 
Dácio Galvão: É a quinta edição, Diógenes. A gente vem dentro de uma perspectiva 
de dar continuidade. A edição do ano passado não ocorreu, mas felizmente esse ano 
recebemos o chamado. O Flipipa passou a ser um coletivo. Os parceiros e apoiadores 
interessados nesse projeto e como a gente vinha num prejuízo das edições 
anteriores a gente tinha resolvido não fazer mesmo. 
 
DD: Isso no ano passado? 
 



 

DC: Exatamente. 
 
DD: Foi por uma questão financeira? 
 
DC: Foi por uma questão financeira. É um projeto aberto, gratuito com grandes 
nomes da literatura, escritores que estão nos grandes fóruns internacionais e 
nacionais para debater e literalizar os ouvintes que ali vão. 
 
DD: Independente de não ter tido ano passado, já entrou no calendário de eventos 
do RN e da praia da Pipa. 
 
DC: É verdade. Eu tive a honra de adentrar em uma das maiores editoras da América 
Latina, que é a Companhia das Letras e lá, num dando momento no setor de 
marketing entrei. Ela é parceira e está sempre na estrutura da Flipi de Parati. 
 
DD: Que é a primeira que acabou gerando essas filhas, né? 
 
DC: Exatamente. O Flipipa figurava lá nos no casting da Companhia das Letras, o que 
é um motivo de reconhecimento, de respeito ao projeto. 
 
DD: Dácio, o que está na programação este ano?  
 
DC: Esse ano vamos abrir com José Miguel Wisnik e Jorge Mautner no primeiro dia. 
José Miguel está vindo falar sobre a poética de Paulo Leminski, depois Jorge 
Mautner que vem com o projeto “Kaos com K” e tem 12 livros publicados. No dia 
seguinte teremos uma temática de caráter biográfico que tem o Rodrigo Lacerda, 
fazendo desde a República até os dias atuais, da trajetória da família Lacerda. 
 
DD: O Rodrigo é parente do Lacerda, não é? 
 
DC: Exatamente. Ele vem lançar, dar autógrafo e vai fazer palestra sobre essa 
biografia de família romanceada, digamos assim. Tem sido, inclusive, muito elogiado 
do ponto de vista de gênero mesmo, além do aspecto biográfico a voltagem textual 
que ele tem. 
 
DD: O livro do Rodrigo é a República das Abelhas. É um romance histórico. 
 
DC: Tem um cunho histórico e biográfico. E temos também na mesma noite Mário 
Magalhães com Carlos Marighella, o guerrilheiro que incendiou o Brasil. No dia 
seguinte, fechando a programação nós teremos a presença do poeta José Carlos 
Capinan, no “Fala poeta”, onde ele vai contar sua própria trajetória literária e 
poética e fecha com Ariano Suassuna, que vai dar uma palestra sobre o romance no 
Nordeste brasileiro.  
 



 

DD: Grande Ariano Suassuna, muito conhecido na nossa região.  
 
DC: Temos ainda uma expectativa de termos, provavelmente, Fernanda Torres ou 
Maité Proença discutindo literatura, mas isso não é confirmando ainda. Está em 
processo de articulação. Isso à noite. Durante o dia nós temos uma vasta 
programação também, com oficinas de mediação de leitura, onde os parceiros 
entram fortemente nisso.  
 
DD: Qual a data, é no começo de agosto? 
 
DC: É em 7, 8 e 9 de agosto, ou seja, quinta, sexta e sábado. 
 
DD: Entrada gratuita? 
 
DC: Gratuita. 
 
DD: Qual o procedimento para participar das oficinas? 
 
DC: É chegar lá e se inscrever.  
 
DD: A inscrição é na hora? 
 
DC: É. 
 
DD: Dos anos anteriores, qual o público esperado? 
 
DC: Essa estimativa de público é sempre controversa, mas a estimativa que tivemos 
de circulação de público de 8 a 10 mil pessoas. 
 
DD: Qual o local? 
 
DC: Vai ser no primeiro estacionamento à direita, quase em frente do Budega Brasil. 
Acho que vamos ter um bom resultado.  
 
DD: Sobre a agenda de Natal, o que a gente pode esperar das ações da Prefeitura do 
Natal nesse segundo semestre? 
 
DC: A Prefeitura do Natal no segundo semestre tem um grande projeto que é o Natal 
em Natal. O calendário cultural está voltando e a ideia é trabalhar sempre com um 
processo cada vez mais intenso de democratização no que diz respeito ao acesso dos 
produtores aos artistas em todas as áreas. Isso significa dizer o lançamento de edital 
público para todas as áreas de todos os seguimentos e isso tem sido uma novidade. 
Estamos lançando em torno de 18 editais públicos, inclusive, de festas religiosas.  
 



 

DD: Do ponto de vista financeira essa área de cultural está em dia com a contratação 
de bandas, músicos, artistas? Aliás, era uma reclamação recorrente na gestão 
passada. 
 
DC: Não, nós não temos nenhum problema dessa ordem. É importante esclarecer 
que os órgães de controle hoje, eles são pouco flexíveis nos procedimentos 
administrativos. Então, é importante que o artista cada vez mais se aproprie desse 
mecanismo. A pessoal chega até com um tom de desabafo achando que é órgão que 
dificulta, quando na realidade é uma lei nacionalizada que deve ser seguida por 
todas as instituições.  
 
A programação detalhada do 5º do Festival Literário da Pipa (Flipipa) está disponível 
no site do evento, no endereço eletrônico http://www.flipipa.org/ 
 
O Flipipa é uma realização do Projeto Nação Potiguar e Fundação Hélio Galvão e 
conta com o patrocínio da Ecocil, além dos parceiros Sistema Fecomércio/Sesc, 
Fiern/Sesi, Rede Intertv Cabugi e Sebrae. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Encontro Nacional de Dança Contemporânea acontece em agosto no RN | Ponto 
de Vista com Nelson Freire  
Ponto de Vista clippada em 18/07/2014  

 
Posted on 18. Jul, 2014 by Ponto de Vista in Blog 

 

No período de 1 a 17 de agosto o Rio Grande do Norte sediará o Encontro Nacional 
de Dança Contemporânea que está na sua sexta edição. Além da capital, os 
municípios de Caicó, Mossoró, Tibau do Sul (Pipa) e São Gonçalo do Amarante farão 
parte da programação do evento, que ainda contará com oficinas e espetáculos 
gratuitos realizados em praças, ruas das cidades, escolas, espaços cênicos e culturais. 

Caicó receberá o Encontro de 1 a 3 de agosto, com intervenções urbanas, palestra e 
espetáculos de dança, no Centro Cultural Adjunto Dias. Já a partir do dia 4, o evento 

acontece em Mossoró com oficinas, intervenções e espetáculos, seguindo até o dia 9 
de agosto. Paralelamente, o festival acontecerá em Pipa, Natal e São Gonçalo do 
Amarante com programações diversas. 

Dentre as atrações nacionais e expoentes da dança, estão a Quasar Cia. De Dança 
(GO), Rosa Antuña (MG), Camaleão Grupo de Dança (MG), Ivaldo Mendonça (PE), 
Mimulus Cia. De Dança (MG), Viladança (BA), Lamira (TO), Meia Ponta Cia. De Dança 
(MG), Paulo Azevedo (RJ), além de companhias locais e, as bailarinas potiguares 
Erika Rosendo e Ana Elisa, em carreira independente fora do estado, convidadas 
para apresentação novamente em solo norte-rio-grandense. 

A união de três festivais importantes nos meses de julho e agosto de 2014 tecem a 

RENDA – Rede Nordeste de Dança, que unem o estado de Pernambuco, a Paraíba  e 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/77777667
http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/77777667
http://www.pontodevistaonline.com.br/
http://www.pontodevistaonline.com.br/author/pontodevista/
http://www.pontodevistaonline.com.br/category/blog/


 

o Rio Grande do Norte, com o incentivo do Ministério da Cultura e o patrocínio do 
Boticário na Dança. A ação coletiva reúne a Mostra Brasileira de Dança, promovendo 
um corredor cultural e integrando artistas, programadores e produtores de âmbito 
local e nacional. Sob o patrocínio da COSERN/Grupo Neoenergia e Unimed Natal, 
além do Governo do Estado e a Prefeitura do Natal, através do incentivo da Lei 
Câmara Cascudo e do Programa Djalma Maranhão. 

Informações: Oficinas e espetáculos gratuitos ou com doações de alimentos não 
perecíveis. (A arrecadação será destinada ao projeto Mesa Brasil SESC); 

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro duas horas antes das 
apresentações; 

Para as oficinas, é necessário realizar a inscrição gratuita. Informações disponíveis no 
site www.encontrodedanca.com. 

 
Classificação: Positiva 
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Fest Bossa & Jazz 2014 tem atrações nacionais e internacionais confirmadas 
 
Divulgação 

 
 Eric Gales 
 
O Fest Bossa &amp; Jazz 2014, maior festival de jazz gratuito do Nordeste, está cheio 
de atrações, com 18 grandes shows que passeiam nos acordes do jazz, blues, bossa 
nova e música instrumental. O festival, que está na sua 5ª edição, fará abertura no 
dia 20 de agosto, com dois shows abertos, em Natal, seguindo para a Praia da Pipa, 
em Tibau do Sul, nos dias 21 a 24 de agosto e promete reunir um público com mais 
de 30 mil pessoas. 
 
Além dos shows musicais, o Fest Bossa &amp; Jazz terá workshops, oficinas sócio 
ambientais, palestras e feira de artesanato. Atrações como o norte americano, Eric 
Gales, mestre do Blues/Rock, encerrará a “Tour Brazil 2014” nos palcos da Pipa e 
oferece, gratuitamente, o único workshop ministrado por ele na atual passagem 
pelo país. 
 
“No ritmo da Pipa, nas ondas do Jazz”, o Jaques Morelenbaum e Cello Samba Trio, 
traz ao festival o samba com sabor intimista e música de câmara, enriquecido pelos 
sons do violonista Lula Galvão e o percussionista Rafael Barata; um dos bateristas 
mais requisitados do Estado, o potiguar Rogério Pitomba; o Sambossamba e Blues, 
composto por músicos experientes de Natal e São Paulo (RN), tocam clássicos do 
samba e da bossa nova e o músico, arranjador, produtor e diretor musical, Ricardo 
Silveira, também estará no palco do evento. 
 
Além dessas e muitas outras atrações já confirmadas, o Fest Bossa &amp; Jazz 2014, 



 

que ocupará uma área de 18000 m² com uma estrutura especialmente montada 
para o evento, em meio a natureza da região, com fácil acesso e próximo a hotéis, 
pousada e restaurantes, este ano, trará novidades com três palcos, um deles 
&quot;Palco Manoca Barreto Novos Talentos do RN&quot;, nome dado em 
homenagem ao músico potiguar falecido ano passado, tem espaço destinado às 
apresentações dos jovens artistas potiguares. 
 
Os interessados em participar da seleção deverão publicar vídeos de seus trabalhos 
musicais na web e enviar e-mail para  
 Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o 
JavaScript para visualizá-lo. 
 , até o dia 1º de agosto de 2014, contendo release do artista ou grupo, dados para 
contato, e o(s) link(s) para seu(s) VÍDEO(S) DEMO. 
 
Realizado por Juçara Figueiredo Produções, com patrocínios das empresas Cosern e 
Oi, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, apoio cultural da Oi Futuro, parceria com o Sistema 
Fecomércio, através do SESC RN e apoios da Emprotur - Empresa Potiguar de 
Promoção Turística, Penélope Propaganda, Luck Receptivo, Prefeitura Municipal de 
Tibau do Sul, Michelle Tour, Locarx Aluguel de Carros e uma seleção dos melhores 
hotéis e restaurantes do badalado balneário potiguar. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Fest Bossa & Jazz 2014 terá atrações nacionais e internacionais | O Jornal de Hoje 
 
Foto: Divulgação 

Foto: Divulgação 
O Fest Bossa &amp; Jazz 2014, maior festival de jazz gratuito do Nordeste, está cheio 
de atrações, com 18 grandes shows que passeiam nos acordes do jazz, blues, bossa 
nova e música instrumental. O festival, que está na sua 5ª edição, fará abertura no 
dia 20 de agosto, com dois shows abertos, em Natal, seguindo para a Praia da Pipa, 
em Tibau do Sul, nos dias 21 a 24 de agosto e promete reunir um público com mais 
de 30 mil pessoas. 
 
Além dos shows musicais, o Fest Bossa &amp; Jazz terá workshops, oficinas sócio 
ambientais, palestras e feira de artesanato. Atrações como o norte americano, Eric 
Gales, mestre do Blues/Rock, encerrará a “Tour Brazil 2014” nos palcos da Pipa e 
oferece, gratuitamente, o único workshop ministrado por ele na atual passagem 
pelo país. 
 
“No ritmo da Pipa, nas ondas do Jazz”, o Jaques Morelenbaum e Cello Samba Trio, 
traz ao festival o samba com sabor intimista e música de câmara, enriquecido pelos 
sons do violonista Lula Galvão e o percussionista Rafael Barata; um dos bateristas 
mais requisitados do Estado, o potiguar Rogério Pitomba; o Sambossamba e Blues, 
composto por músicos experientes de Natal e São Paulo (RN), tocam clássicos do 
samba e da bossa nova e o músico, arranjador, produtor e diretor musical, Ricardo 
Silveira, também estará no palco do evento. 
 
Além dessas e muitas outras atrações já confirmadas, o Fest Bossa &amp; Jazz 2014, 
que ocupará uma área de 18000 m² com uma estrutura especialmente montada 
para o evento, em meio a natureza da região, com fácil acesso e próximo a hotéis, 
pousada e restaurantes, este ano, trará novidades com três palcos, um deles ”Palco 
Manoca Barreto Novos Talentos do RN”, nome dado em homenagem ao músico 
potiguar falecido ano passado, tem espaço destinado às apresentações dos jovens 
artistas potiguares. 
 
Os interessados em participar da seleção deverão publicar vídeos de seus trabalhos 
musicais na web e enviar e-mail para contato@festbossajazz.com.br, até o dia 1º de 

http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/KKKK_2.jpg
http://jornaldehojecdn.s3.amazonaws.com/media/KKKK_2.jpg


 

agosto de 2014, contendo release do artista ou grupo, dados para contato, e o(s) 
link(s) para seu(s) VÍDEO(S) DEMO. 
 
Realizado por Juçara Figueiredo Produções, com patrocínios das empresas Cosern e 
Oi, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, apoio cultural da Oi Futuro, parceria com o Sistema 
Fecomércio, através do SESC RN e apoios da Emprotur – Empresa Potiguar de 
Promoção Turística, Penélope Propaganda, Luck Receptivo, Prefeitura Municipal de 
Tibau do Sul, Michelle Tour, Locarx Aluguel de Carros e uma seleção dos melhores 
hotéis e restaurantes do badalado balneário potiguar. 
 
 
Classificação: Positiva 
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18 de julho  
 19:19 redacao@modadobrasil.com.br 
 
“Novos Talentos do RN” podem se inscrever para participar do festival 
 
O Fest Bossa &amp; Jazz 2014, maior festival de jazz gratuito do Nordeste, está cheio 
de atrações, com 18 grandes shows que passeiam nos acordes do jazz, blues, bossa 
nova e música instrumental. O festival, que está na sua 5ª edição, fará abertura no 
dia 20 de agosto, com dois shows abertos, em Natal, seguindo para a Praia da Pipa, 
em Tibau do Sul, nos dias 21 a 24 de agosto e promete reunir um público com mais 
de 30 mil pessoas. 
 
Além dos shows musicais, o Fest Bossa &amp; Jazz terá workshops, oficinas sócio 
ambientais, palestras e feira de artesanato. Atrações como o norte americano, Eric 
Gales, mestre do Blues/Rock, encerrará a “Tour Brazil 2014” nos palcos da Pipa e 
oferece, gratuitamente, o único workshop ministrado por ele na atual passagem 
pelo país. 
 
“No ritmo da Pipa, nas ondas do Jazz”, o Jaques Morelenbaum e Cello Samba Trio, 
traz ao festival o samba com sabor intimista e música de câmara, enriquecido pelos 
sons do violonista Lula Galvão e o percussionista Rafael Barata; um dos bateristas 
mais requisitados do Estado, o potiguar Rogério Pitomba; o Sambossamba e Blues, 
composto por músicos experientes de Natal e São Paulo (RN), tocam clássicos do 
samba e da bossa nova e o músico, arranjador, produtor e diretor musical, Ricardo 
Silveira, também estará no palco do evento. 



 

 
Além dessas e muitas outras atrações já confirmadas, o Fest Bossa &amp; Jazz 2014, 
que ocupará uma área de 18000 m² com uma estrutura especialmente montada 
para o evento, em meio a natureza da região, com fácil acesso e próximo a hotéis, 
pousada e restaurantes, este ano, trará novidades com três palcos, um deles “Palco 
Manoca Barreto Novos Talentos do RN”, nome dado em homenagem ao músico 
potiguar falecido ano passado, tem espaço destinado às apresentações dos jovens 
artistas potiguares. 
 
Os interessados em participar da seleção deverão publicar vídeos de seus trabalhos 
musicais na web e enviar e-mail para contato@festbossajazz.com.br, até o dia 1º de 
agosto de 2014, contendo release do artista ou grupo, dados para contato, e o(s) 
link(s) para seu(s) VÍDEO(S) DEMO. 
 
Realizado por Juçara Figueiredo Produções, com patrocínios das empresas Cosern e 
Oi, através da Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, apoio cultural da Oi Futuro, parceria com o Sistema 
Fecomércio, através do SESC RN e apoios da Emprotur – Empresa Potiguar de 
Promoção Turística, Penélope Propaganda, Luck Receptivo, Prefeitura Municipal de 
Tibau do Sul, Michelle Tour, Locarx Aluguel de Carros e uma seleção dos melhores 
hotéis e restaurantes do badalado balneário potiguar. 
 
Imagem: Divulgação 
Classificação: Positiva 
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Sisutec abre inscrições segunda-feira com número de vagas 20% maior - 
 
Agência Brasil 
 
 O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) 
ofertará 289.341 vagas no segundo semestre deste ano. O número de vagas 
aumentou 20% em relação à mesma edição do ano passado, em que ofertadas 
239,79 mil vagas. 
 
As inscrições poderão ser feitas de segunda (21) a sexta-feira (25) próximas na 
página do Sisutec. 
 
 O Sisutec seleciona estudantes para vagas gratuitas no ensino técnico. Para 
concorrer, o candidato tem que ter concluido o ensino médio e ter feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Esse 
processo de seleção faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronetec). 
 
 &quot;O país necessita não só da formação de profissionais do ensino superior, mas 
também do nível técnico, que é tão importante quanto o superior em várias áreas do 
país&quot;, disse o ministro da Educação, Henrique Paim. Segundo ele, a intenção é 
formar mão de obra qualificada para atuar em diversas áreas do mercado. 
 
 As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde, com 32,17% do total. Em 
seguida, aparecem comunicação (17,06%), gestão e negócios (14,10% e controle e 
processos industriais (11,67%). Os cursos que têm maior número de vagas são 
técnico em logística (40.712), técnico em segurança do trabalho (29.397) e técnico 
em enfermagem (25.557). 
 
 A maior parte das vagas, 247.888, é ofertada por instituições particulares. Depois, 
vêm estabelecimentos ligados ao Sistema S, formado pelo Sesi, Senai e Senac, com 
30.996 oportunidades. As instituições públicas – institutos federais, escolas técnicas 
vinculadas às universidades federais e escolas estaduais e municipais – têm o menor 
número, 10.457. Apesar disso, Paim entende que há um incentivo para que as 
instituições públicas ofereçam também cursos técnicos em áreas semelhantes às 
existentes nos cursos, aproveitando a mesma estrutura.  
 
 Pelas regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o 
ensino médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais. Nas 
instituições federais, será seguida a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012), pela qual 50% 
das vagas destinadas às escolas públicas têm de ser preenchidas por candidatos com 
renda per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e negros e indígenas 



 

têm  reserva de vaga. 
 
 O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula 
dos alunos selecionados será do dia 30 até 1º de agosto. A segunda chamada será 
divulgada no dia 5 do próximo mês e as  matrículas estão previstas para os dias 6, 7 e 
8. 
 
 Em seguida, as vagas remanescentes serão disponibilizadas online para todos 
aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem. O 
preenchimento será por ordem de inscrição, no período de 11 a 20 de agosto. O 
candidato terá dois dias para fazer a matrícula na instituição, senão perde a vaga. 
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Período de inscrições começa na segunda - Tribuna do Norte 
 
Brasília (AE) - As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação 
Profissional e Tecnológica (Sisutec) começam na segunda-feira (21). Alunos que 
terminaram o ensino médio interessados em concorrer a uma das 289.341 vagas 
disponíveis para cursos técnicos tiveram até esta sexta-feira, 18 para fazer o 
cadastro, gratuito, pela internet.  
 
Do total de vagas, 85% serão reservadas para estudantes que concluíram o ensino 
médio na rede pública e para alunos de escolas particulares que ganhavam bolsas 
integrais. 
 
Também é necessário que o aluno tenha participado do Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem) de 2013 e tenha recebido nota acima de zero na redação. A 
comprovação dos requisitos será feita no momento da matrícula. No momento da 
inscrição, o estudante pode fazer até duas opções de cursos. 
 
O número de vagas é 20% superior ao que havia sido ofertado no segundo semestre 
de 2013. Naquela edição, o sistema havia reunido 239.792 vagas. Nesta versão, o 
maior número de postos autorizados são em instituições privadas: 247.888. Em 
seguida, estão instituições do sistema S (Senai e Senac) , com 30.996 vagas. As 
escolas públicas estão em terceiro lugar, com 10.457 vagas. 
 
Os cursos que ofertam mais vagas são das áreas de ambiente e saúde, o equivalente 
a 32,17% do total. Em seguida, vem informação e comunicação, com 17,06% das 
vagas, gestão e negócios, com 14% e controle e processos industriais, com 11,6%. 
 
Os resultados da primeira chamada serão apresentados no dia 29 de julho e as 
matrículas poderão ser feitas no dia 30 de julho e 1º de agosto. A segunda chamada 
será divulgada dia 5 de agosto. “O sistema é uma ótima oportunidade de 
profissionalização para aqueles que já concluíram o ensino médio, não foram 
selecionados no Enem e não participam do ProUni”, afirmou o ministro da Educação, 
Henrique Paim. “Cursos técnicos subsequentes são muito importantes para o 
estudante e para o País.  
 
Cursos técnicos são muito relevantes e precisam ser valorizados”, completou o 
ministro. 
 
Estudantes que não se encaixam no perfil prioritário e não tiverem feito o Enem 
podem se candidatar a vagas remanescentes. Essa etapa será realizada entre os dias 
11 e 20 de agosto. O site para inscrição é http://sisutec.mec.gov.br 
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Sisutec abre inscrições segunda-feira com número de vagas 20% maior - Notícias - 
Educação - Nominuto.com 
 
 
Arquivo/FD Cidades  

 
 Esse processo de seleção faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec).  
 
O Sistema 
de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) ofertará 
289.341 vagas no segundo semestre deste ano. O número de vagas aumentou 20% 
em 
relação à mesma edição do ano passado, em que ofertadas 239,79 mil vagas.  
 
O Sisutec 
seleciona estudantes para vagas gratuitas no ensino técnico. Para concorrer, o 
candidato tem que ter concluído o ensino médio e ter feito o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Esse processo de 
seleção faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). 
 
&quot;O 
país necessita não só da formação de profissionais do ensino superior, mas 
também do nível técnico, que é tão importante quanto o superior em várias áreas 
do país&quot;, disse o ministro da Educação, Henrique Paim. Segundo ele, a 
intenção é formar mão de obra qualificada para atuar em diversas áreas do 
mercado. 
 
As áreas 
com maior oferta de vagas são ambiente e saúde, com 32,17% do total. Em 
seguida, aparecem comunicação (17,06%), gestão e negócios (14,10% e controle e 
processos industriais (11,67%). Os cursos que têm maior número de vagas são 



 

técnico em logística (40.712), técnico em segurança do trabalho (29.397) e 
técnico em enfermagem (25.557). 
 
A maior 
parte das vagas, 247.888, é ofertada por instituições particulares. Depois, vêm 
estabelecimentos ligados ao Sistema S, formado pelo Sesi, Senai e Senac, com 
30.996 oportunidades. As instituições públicas – institutos federais, escolas 
técnicas vinculadas às universidades federais e escolas estaduais e municipais 
– têm o menor número, 10.457. Apesar disso, Paim entende que há um incentivo 
para que as instituições públicas ofereçam também cursos técnicos em áreas 
semelhantes às existentes nos cursos, aproveitando a mesma estrutura.  
 
Pelas 
regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o 
ensino médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais. Nas 
instituições federais, será seguida a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012), pela qual 
50% das vagas destinadas às escolas públicas têm de ser preenchidas por 
candidatos com renda per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e 
negros e indígenas têm  reserva de vaga. 
 
O 
resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula 
dos alunos selecionados será do dia 30 até 1º de agosto. A segunda chamada será 
divulgada no dia 5 do próximo mês e as  matrículas estão previstas para os 
dias 6, 7 e 8. 
 
Em 
seguida, as vagas remanescentes serão disponibilizadas online para todos 
aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem. O 
preenchimento será por ordem de inscrição, no período de 11 a 20 de agosto. O 
candidato terá dois dias para fazer a matrícula na instituição, senão perde a 
vaga. 
 
As inscrições poderão ser feitas de segunda (21) a sexta-feira (25) próximas na 
página do Sisutec. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sisutec abre inscrições segunda-feira com número de vagas 20% maior 
 
18/07/2014 - 17h03  
 Sisutec abre inscrições segunda-feira com número de vagas 20% maior  
 RIO DE JANEIRO - O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e 
Tecnológica (Sisutec) ofertará 289.341 vagas no segundo semestre deste ano  
  
Agência Brasil 
 
RIO DE JANEIRO - O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e 
Tecnológica (Sisutec) ofertará 289.341 vagas no segundo semestre deste ano. O 
número de vagas aumentou 20% em relação à mesma edição do ano passado, em 
que ofertadas 239,79 mil vagas. 
 
As inscrições poderão ser feitas de segunda (21) a sexta-feira (25) próximas na 
página do Sisutec. 
 
O Sisutec seleciona estudantes para vagas gratuitas no ensino técnico. Para 
concorrer, o candidato tem que ter concluido o ensino médio e ter feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Esse 
processo de seleção faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronetec). 
 
&quot;O país necessita não só da formação de profissionais do ensino superior, mas 
também do nível técnico, que é tão importante quanto o superior em várias áreas do 
país&quot;, disse o ministro da Educação, Henrique Paim. Segundo ele, a intenção é 
formar mão de obra qualificada para atuar em diversas áreas do mercado. 
 
As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde, com 32,17% do total. Em 
seguida, aparecem comunicação (17,06%), gestão e negócios (14,10% e controle e 
processos industriais (11,67%). Os cursos que têm maior número de vagas são 
técnico em logística (40.712), técnico em segurança do trabalho (29.397) e técnico 
em enfermagem (25.557). 
 
A maior parte das vagas, 247.888, é ofertada por instituições particulares. Depois, 
vêm estabelecimentos ligados ao Sistema S, formado pelo Sesi, Senai e Senac, com 
30.996 oportunidades. As instituições públicas - institutos federais, escolas técnicas 
vinculadas às universidades federais e escolas estaduais e municipais - têm o menor 
número, 10.457. Apesar disso, Paim entende que há um incentivo para que as 
instituições públicas ofereçam também cursos técnicos em áreas semelhantes às 
existentes nos cursos, aproveitando a mesma estrutura.  



 

 
Pelas regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o 
ensino médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais. Nas 
instituições federais, será seguida a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012), pela qual 50% 
das vagas destinadas às escolas públicas têm de ser preenchidas por candidatos com 
renda per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e negros e indígenas 
têm  reserva de vaga. 
 
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula 
dos alunos selecionados será do dia 30 até 1º de agosto. A segunda chamada será 
divulgada no dia 5 do próximo mês e as  matrículas estão previstas para os dias 6, 7 e 
8. 
 
Em seguida, as vagas remanescentes serão disponibilizadas online para todos 
aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem. O 
preenchimento será por ordem de inscrição, no período de 11 a 20 de agosto. O 
candidato terá dois dias para fazer a matrícula na instituição, senão perde a vaga. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sisutec abre inscrições segunda-feira com número de vagas 20% maior 
 
O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) 
ofertará 289.341 vagas no segundo semestre deste ano. O número de vagas 
aumentou 20% em relação à mesma edição do ano passado, em que ofertadas 
239,79 mil vagas. 
 
As inscrições poderão ser feitas de segunda (21) a sexta-feira (25) próximas 
na página do Sisutec. 
 
O Sisutec seleciona estudantes para vagas gratuitas no ensino técnico. Para 
concorrer, o candidato tem que ter concluido o ensino médio e ter feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Esse 
processo de seleção faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronetec). 
 
“O país necessita não só da formação de profissionais do ensino superior, mas 
também do nível técnico, que é tão importante quanto o superior em várias áreas do 
país”, disse o ministro da Educação, Henrique Paim. Segundo ele, a intenção é 
formar mão de obra qualificada para atuar em diversas áreas do mercado. 
 
As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde, com 32,17% do total. Em 
seguida, aparecem comunicação (17,06%), gestão e negócios (14,10% e controle e 
processos industriais (11,67%). Os cursos que têm maior número de vagas são 
técnico em logística (40.712), técnico em segurança do trabalho (29.397) e técnico 
em enfermagem (25.557). 
 
A maior parte das vagas, 247.888, é ofertada por instituições particulares. Depois, 
vêm estabelecimentos ligados ao Sistema S, formado pelo Sesi, Senai e Senac, com 
30.996 oportunidades. As instituições públicas – institutos federais, escolas técnicas 
vinculadas às universidades federais e escolas estaduais e municipais – têm o menor 
número, 10.457. Apesar disso, Paim entende que há um incentivo para que as 
instituições públicas ofereçam também cursos técnicos em áreas semelhantes às 
existentes nos cursos, aproveitando a mesma estrutura. 
 
Pelas regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o 
ensino médio na rede pública ou na rede privada como bolsistas integrais. Nas 
instituições federais, será seguida a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012), pela qual 50% 
das vagas destinadas às escolas públicas têm de ser preenchidas por candidatos com 
renda per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e negros e indígenas 
têm  reserva de vaga. 
 



 

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês. A matrícula 
dos alunos selecionados será do dia 30 até 1º de agosto. A segunda chamada será 
divulgada no dia 5 do próximo mês e as  matrículas estão previstas para os dias 6, 7 e 
8. 
 
Em seguida, as vagas remanescentes serão disponibilizadas online para todos 
aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem. O 
preenchimento será por ordem de inscrição, no período de 11 a 20 de agosto. O 
candidato terá dois dias para fazer a matrícula na instituição, senão perde a vaga. 
 
Atualizado em 18 de julho às 16:47 
 
 
Classificação: Positiva 
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