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VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS         DATA: 24.07.14      
 
Fest Bossa & Jazz apresenta novidades para 2014 
 
Eventos 
  
Confira programação em www.festbossajazz.com.br 
 
24 de Julho de 2014 
 
 As novidades da quinta edição do Fest Bossa &amp; Jazz 2014, que será realizado de 
20 a 24 de agosto, foram anunciadas nesta quarta-feira para imprensa e 
patrocinadores do festival, em um coquetel realizado no CTC, em Natal. A Bossa 
&amp; Jazz Street Band foi a atração principal do coquetel de lançamento. 
 
O maior festival de Jazz gratuito do Nordeste este ano está ainda maior. Uma das 
novidades é que o festival terá shows e oficinas também em Natal. No dia 20 de 
agosto, na capital, acontecerá a abertura oficial com a realização de uma Oficina 
Sócio Ambiental, no auditório do Sesc. À noite, a partir das 19h, na Praça Ecológica 
de Ponta Negra, acontecerão duas apresentações: Candeeiro Jazz e a Sesi Big Band 
convida Ed Motta. 
 
O evento segue de 21 a 24 de agosto, em Pipa, com 18 grandes shows de Jazz, Blues, 
Bossa Nova e boa música instrumental, workshops musicais, oficinas sócio 
ambientais, palestras e feira de artesanato, tudo de forma gratuita para um público 
total estimado em 30.000 pessoas. O evento contará com uma estrutura 
especialmente desenvolvida, em uma área de 18000 m², em meio à natureza 
exuberante da região e com fácil acesso pela rua principal de Pipa, próximo aos 
hotéis, pousadas e restaurantes. 
 
Realizado pela 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. 
 
Confira programação em www.festbossajazz.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO ROBSON PIRES         DATA: 24.07.14    
Camila Masiso e Guilherme Dantas se apresentam nesta quinta-feira no Pavilhão 
de Sant’Ana em Currais Novos - Blog do Robson Pires 

 
  
ás 09:22 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Camila Masiso e Guilherme Dantas se apresentam nesta quinta-feira no Pavilhão de 
Sant’Ana em Currais Novos  
 
Sucesso de crítica e de público, a cantora potiguar Camila Masiso e o poeta 
sanfoneiro Guilherme Dantas, se apresentam na noite desta quinta-feira (24), no 
Largo da Avenida Cel. José Bezerra durante a segunda noite do Pavilhão de Sant’Ana 



 

em Currais Novos. 
 
O show de Camila é um presente do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, à 
festa da padroeira do município, e terá como destaque o repertório do 2º CD da 
cantora, o “Patuá”. Currais Novos será a terceira cidade a receber este show, que já 
passou por Natal, no Teatro Riachuelo, e em Paris, na França. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE HILNETH CORREIA         DATA: 24.07.14  
 
 
FEST BOSSA &amp; JAZZ APRESENTA NOVIDADES  
 
postado por às 19:00:39 
 

 
 
 Luciano Prates, Yuno Silva, Milton, Juçara Fiquereido e Rose 



 

 
 Jornalistas Zenaide Castro e Moisés de Lima com Juçara Figuereido 
 
As novidades da quinta edição do Fest Bossa &amp; Jazz 2014, que será realizado de 
20 a 24 de agosto, foram anunciadas nesta quarta-feira para imprensa e 
patrocinadores do festival, em um coquetel realizado no CTC, em Natal. A Bossa 
&amp; Jazz Street Band foi a atração principal do coquetel de lançamento. 
 
O maior festival de Jazz gratuito do Nordeste será realizado pela Juçara Figueiredo 
Produções e este ano está ainda maior. Uma das novidades é que o festival terá 
shows e oficinas também em Natal. No dia 20 de agosto, na capital, acontecerá a 
abertura oficial com a realização de uma Oficina Sócio Ambiental, no auditório do 
Sesc. À noite, a partir das 19h, na Praça Ecológica de Ponta Negra, acontecerão duas 
apresentações: Candeeiro Jazz e a Sesi Big Band convida Ed Motta. 
 
O evento segue de 21 a 24 de agosto, em Pipa, com 18 grandes shows de Jazz, Blues, 
Bossa Nova e boa música instrumental, workshops musicais, oficinas sócio 
ambientais, palestras e feira de artesanato, tudo de forma gratuita para um público 
total estimado em 30.000 pessoas. O evento contará com uma estrutura 
especialmente desenvolvida, em uma área de 18000 m², em meio à natureza 
exuberante da região e com fácil acesso pela rua principal de Pipa, próximo aos 
hotéis, pousadas e restaurantes. 
 
  
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS       DATA: 24.07.14  
Aberta oficialmente a 31ª FAMUSE em Caicó » Blog do Marcos Dantas 

 
O prefeito Roberto Germano (PMDB) prestigiou na noite desta quarta-feira (23) a 
abertura da tradicional Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó. A prefeitura é 
uma das parcerias do evento, que acontece até o domingo (27) no Complexo 
Turístico Ilha de Sant’Ana. São centenas de estandes com produtos diversificados, 
com destaque para o bordado da nossa região. Este ano todos os estandes 
adquiridos pela Prefeitura de Caicó foram destinados para os artesãos que 
participam da Feira Caicó Mostra Caicó. 
 
A abertura também com as presenças do presidente da Câmara Municipal, Lobão 
Filho, do diretor do Sesc-Seridó, Jorge Araújo, do diretor do SEBRAE, Pedro 
Alexandro, da presidente do CRACAS, Arlete Silva, da secretária de Turismo, Eliana 
da Nóbrega, dentre outras autoridades. Na ocasião algumas homenagens foram 
realizadas. A FAMUSE está em sua 31ª edição e os stands ficarão abertos todos os 
dias das 10 às 22 horas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG AGITOSE BALADAS         DATA: 24.07.14  
Fest Bossa e Jazz apresenta novidades para 2014 «  Agitos e Baladas 
 

 
 
Fest Bossa e Jazz apresenta novidades para 2014  
 24 de julho de 2014 por ulyssesfreire 
 
Divulgação 
 
As novidades da quinta edição do Fest Bossa &amp; Jazz 2014, que será realizado de 
20 a 24 de agosto, foram anunciadas nesta quarta-feira para imprensa e 
patrocinadores do festival, em um coquetel realizado no CTC, em Natal. A Bossa 
&amp; Jazz Street Band foi a atração principal do coquetel de lançamento. 
 
O maior festival de Jazz gratuito do Nordeste este ano está ainda maior. Uma das 
novidades é que o festival terá shows e oficinas também em Natal. No dia 20 de 
agosto, na capital, acontecerá a abertura oficial com a realização de uma Oficina 
Sócio Ambiental, no auditório do Sesc. À noite, a partir das 19h, na Praça Ecológica 
de Ponta Negra, acontecerão duas apresentações: Candeeiro Jazz e a Sesi Big Band 
convida Ed Motta. 
 
O evento segue de 21 a 24 de agosto, em Pipa, com 18 grandes shows de Jazz, Blues, 
Bossa Nova e boa música instrumental, workshops musicais, oficinas sócio 
ambientais, palestras e feira de artesanato, tudo de forma gratuita. 
 
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 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES         DATA: 24.07.14  
Aberta oficialmente a 31ª FAMUSE em Caicó - Blog do Robson Pires 
 

 
  
ás 11:51 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Aberta oficialmente a 31ª FAMUSE em Caicó  
 
O prefeito Roberto Germano (PMDB) prestigiou na noite desta quarta-feira (23) a 
abertura da tradicional Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó. A prefeitura é 
uma das parcerias do evento, que acontece até o domingo (27) no Complexo 
Turístico Ilha de Sant’Ana. São centenas de estandes com produtos diversificados, 
com destaque para o bordado da nossa região. Este ano todos os estandes 
adquiridos pela Prefeitura de Caicó foram destinados para os artesãos que 
participam da Feira Caicó Mostra Caicó. 
 
A abertura também com as presenças do presidente da Câmara Municipal, Lobão 
Filho, do diretor do Sesc-Seridó, Jorge Araújo, do diretor do SEBRAE, Pedro 



 

Alexandro, da presidente do CRACAS, Arlete Silva, da secretária de Turismo, Eliana 
da Nóbrega, dentre outras autoridades. Na ocasião algumas homenagens foram 
realizadas. A FAMUSE está em sua 31ª edição e os stands ficarão abertos todos os 
dias das 10 às 22 horas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG HEITOR GREGÓRIO         DATA: 24.07.14  
 
Aberta oficialmente a 31ª FAMUSE em Caicó - Blog do Heitor Gregório 
 

 
 
O prefeito Roberto Germano (PMDB) prestigiou na noite desta quarta-feira (23) a 
abertura da tradicional Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó. A prefeitura é 
uma das parcerias do evento, que acontece até o domingo (27) no Complexo 
Turístico Ilha de Sant’Ana. São centenas de estandes com produtos diversificados, 
com destaque para o bordado da nossa região. Este ano todos os estandes 
adquiridos pela Prefeitura de Caicó foram destinados para os artesãos que 
participam da Feira Caicó Mostra Caicó.  
 
A abertura também com as presenças  
do presidente da Câmara Municipal, Lobão Filho, do diretor do Sesc-Seridó,  
Jorge Araújo, do diretor do SEBRAE, Pedro Alexandro, da presidente do CRACAS, 
Arlete Silva, da secretária de Turismo, Eliana da Nóbrega, dentre outras autoridades. 
Na ocasião algumas homenagens foram realizadas. A FAMUSE está em sua 31ª 
edição e os stands ficarão abertos todos os dias das 10 às 22 horas.  



 

 
Entre em contato! heitor.gregorio@hotmail.com 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO:TRIBUNA DO NORTE/ BLOG E-TURISMO         DATA: 24.07.14  
Fest Bossa e Jazz, totalmente gratuito, terá abertura em Natal e prosseguimento 
na Pipa «  e-Turismo 
 

 
 
Fest Bossa e Jazz, totalmente gratuito, terá abertura em Natal e prosseguimento na 
Pipa  
 24 de julho de 2014 por antonioroberto 
 
As novidades da quinta edição do Fest Bossa &amp; Jazz 2014, que será realizado de 
20 a 24 de agosto, foram anunciadas ontem (23) para a imprensa e patrocinadores 
do festival. A Bossa &amp; Jazz Street Band (foto acima) foi a atração musical do 
coquetel de lançamento.  
 
O maior festival de jazz gratuito do Nordeste terá shows e oficinas também em 
Natal. No dia 20 de agosto, na capital potiguar, a abertura oficial prevê a realização 
de uma oficina sócio-ambiental, no auditório do Sesc. A partir das 19h, na Praça 
Ecológica de Ponta Negra, haverá shows da Candeeiro Jazz e da Sesi Big Band 
convida Ed Motta. 
 
O evento segue de 21 a 24 de agosto na Pipa, com 18 shows de jazz, blues e bossa 
nova, além de workshops musicais, oficinas sócio-ambientais, palestras e feira de 
artesanato. Tudo gratuito. Confira programação do evento em 
www.festbossajazz.com.br 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO TOTINHA         DATA: 24.07.14  
Aberta oficialmente a 31ª FAMUSE em Caicó 
 

 
O prefeito Roberto Germano (PMDB) prestigiou na noite desta quarta-feira (23) a 
abertura da tradicional Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó. A prefeitura é 
uma das parcerias do evento, que acontece até o domingo (27) no Complexo 
Turístico Ilha de Sant’Ana. São centenas de estandes com produtos diversificados, 
com destaque para o bordado da nossa região. Este ano todos os estandes 
adquiridos pela Prefeitura de Caicó foram destinados para os artesãos que 
participam da Feira Caicó Mostra Caicó.  
 
A abertura também com as presenças do presidente da Câmara Municipal, Lobão 
Filho, do diretor do Sesc-Seridó, Jorge Araújo, do diretor do SEBRAE, Pedro 
Alexandro, da presidente do CRACAS, Arlete Silva, da secretária de Turismo, Eliana 
da Nóbrega, dentre outras autoridades. Na ocasião algumas homenagens foram 
realizadas. A FAMUSE está em sua 31ª edição e os stands ficarão abertos todos os 
dias das 10 às 22 horas. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SERIDÓ         DATA: 24.07.14  
Aberta oficialmente a 31ª FAMUSE em Caicó «  Blog do Seridó 
 

 
 
 
O prefeito Roberto Germano (PMDB) prestigiou na noite desta quarta-feira (23) a 
abertura da tradicional Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó. A prefeitura é 
uma das parcerias do evento, que acontece até o domingo (27) no Complexo 
Turístico Ilha de Sant’Ana. 
 
São centenas de estandes com produtos diversificados, com destaque para o 
bordado da nossa região. Este ano todos os estandes adquiridos pela Prefeitura de 
Caicó foram destinados para os artesãos que participam da Feira Caicó Mostra Caicó. 
 
A abertura também com as presenças do presidente da Câmara Municipal, Lobão 
Filho, do diretor do Sesc-Seridó, Jorge Araújo, do diretor do SEBRAE, Pedro 
Alexandro, da presidente do CRACAS, Arlete Silva, da secretária de Turismo, Eliana 
da Nóbrega, dentre outras autoridades. Na ocasião algumas homenagens foram 
realizadas. A FAMUSE está em sua 31ª edição e os stands ficarão abertos todos os 
dias das 10 às 22 horas. 
 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG DO BARBOSA         DATA: 24.07.14  
Fest Bossa & Jazz apresenta novidades para 2014 | blogdobarbosa 
 
 
 julho 24, 2014 
   Carlos A. Barbosa 
    
As novidades da quinta edição do Fest Bossa &amp; Jazz 2014, que será realizado de 
20 a 24 de agosto, foram anunciadas nesta quarta-feira para imprensa e 
patrocinadores do festival, em um coquetel realizado no CTC, em Natal. A Bossa 
&amp; Jazz Street Band foi a atração principal do coquetel de lançamento. 
 
O maior festival de Jazz gratuito do Nordeste este ano está ainda maior. Uma das 
novidades é que o festival terá shows e oficinas também em Natal. No dia 20 de 
agosto, na capital, acontecerá a abertura oficial com a realização de uma Oficina 
Sócio Ambiental, no auditório do Sesc. À noite, a partir das 19h, na Praça Ecológica 
de Ponta Negra, acontecerão duas apresentações: Candeeiro Jazz e a Sesi Big Band 
convida Ed Motta. 
 
O evento segue de 21 a 24 de agosto, na praia da Pipa, litoral sul do Rio Grande do 
Norte, com 18 grandes shows de Jazz, Blues, Bossa Nova e boa música instrumental, 
workshops musicais, oficinas sócio ambientais, palestras e feira de artesanato, tudo 
de forma gratuita para um público total estimado em 30.000 pessoas. O evento 
contará com uma estrutura especialmente desenvolvida, em uma área de 18000 m², 
em meio à natureza exuberante da região e com fácil acesso pela rua principal de 
Pipa, próximo aos hotéis, pousadas e restaurantes. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG AGITOS E BALADAS        DATA: 24.07.14  
Natal sedia em agosto mais uma Mostra de Violoncelos «  Agitos e Baladas 
 
 
 24 de julho de 2014 por ulyssesfreire 
 
Os violoncelos prometem dar o tom em agosto na capital potiguar. Sob o patrocínio 
do PPG-UFRN, PROEX-UFRN, UNIMED Natal e Parcerias Sinfônicas (SESC RN), a IV 
Mostra de Violoncelos de Natal acontece de 04 a 18 de agosto na Escola de Música 
da UFRN e conta com participações internacionais de peso. 
 
Serão 15 dias de masterclasses e concertos e também apresentações de trabalhos 
científicos. Toda a programação da IV Mostra de Violoncelos é gratuita. São ao todo 
nove professores e dois luthiers convidados para o evento. 
 
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 
 



 

VEÍCULO: BLOG LEONARDO SODRÉ       DATA: 24.07.14 
.: Natal sedia, em agosto, mais uma Mostra de Violoncelos 
 

 
 
Os violoncelos prometem dar o tom em agosto na capital potiguar. Sob o patrocínio 
do PPG-UFRN, PROEX-UFRN, UNIMED Natal e Parcerias Sinfônicas (SESC RN), a IV 
Mostra de Violoncelos de Natal acontece de 04 a 18 de agosto na Escola de Música 
da UFRN e conta com participações internacionais de peso. Serão 15 dias de 
masterclasses e concertos e também apresentações de trabalhos científicos. Toda a 
programação da IV Mostra de Violoncelos é gratuita.   
 



 

São ao todo nove professores e dois luthiers convidados para o evento. São eles Kim 
Bak Dinitzen (Royal Danish Academy of Music), Henrik Brendstup (Royal Academy of 
Music-Aarhus), Ole Akahoshi (Yale University), Fabio Presgrave (UFRN), Felipe Avellar 
de Aquino (UFPB), Cristian Brandão (UFPA), Silvio Ferraz (USP), Kayami Satomi (UFG), 
Rodolpho Borges (OSTNCS) e Pedro Huff (UFPE) e os luthiers  Rodolfo de Camargo e 
Mateo Calvo (Peru). A IV Mostra de Violonmcelos de Natal conta ainda com as 
participações especiais de Alfredo Martins - Médico especialista no tratamento da 
dor, Durval Cesetti - Pianista, Gabriela Pace - Soprano, Jamie Gurt - Pianista, Michael 
Gurt - Pianista e Paula Bujes - Violinista.  O evento conta com 112 alunos inscritos 
oriundos de universidades e localidades diversas. Vêm a Natal jovens da 
Universidade de Cork (Irlanda), Royal Academy of Music-Aarhus (Dinamarca), 
UNICAMP, UFPB, USP, NEOJIBA, CPM, além da própria UFRN. 
A UFRN e os violoncelos 
 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte vem investindo no ensino e 
propagação da cultura do violoncelo no estado. Os resultados são visíveis: a Escola 
de Música é atualmente um dos grandes centros de ensino e pesquisa do violoncelo 
no Brasil tendo recebido em sua história recente professores e violoncelistas como 
Italo Babini, Martin Ostertag (HFM-Karlsruhe), Darrett Adkins (Juilliard School), Mark 
Kosower (Cleveland Orchestra), Brinton Smith (Rice University) e Ophelie Gaillard 
(Conservatorio de Genebra). Nos últimos três anos um esforço concentrado tem sido 
feito na formação de jovens violoncelistas dentro do Projeto de Ações Integradas “A 
Propagação da Cultura do Violoncelo” nos polos de Natal e Mipibu. O projeto 
contempla jovens e crianças assistenciados pela ONG Oficina dos Sonhos  da 
Comunidade de Novo Horizonte (Natal), e ONG Cajupiranga (São José do Mipibu) 
com aulas e acesso gratuito ao instrumento. Recentemente, com a inserção da 
EMUFRN ao programa PRONATEC, mais 30 jovens iniciaram seus estudos do 
instrumento. Além destas iniciativas, O “Curso de Iniciação ao Violoncelo” 
promovido pelo grupo “UFRN CELLOS” abriga hoje 46 novos violoncelistas. 
 
Resgatando uma história 
 
As três primeiras “Mostras de Violoncelo da UFRN” trouxeram a Natal os 
violoncelistas Marcio Malard, Bob Suetholz (USP), Matias de Oliveira Pinto 
(Universidade de Muenster), Natasha Farny (SUNY-Purchase) e Felipe Avellar de 
Aquino (UFPB). O esforço em promover este evento tem colocado a UFRN e Natal de 
volta a posição de destaque como centro produtor de violoncelistas, como ocorreu 
no inicio do Seculo XX com Aldo Parisot, Italo Babini, Mario Tavares entre outros. O 
Grupo “UFRN CELLOS”, formado exclusivamente por alunos do curso de música da 
UFRN, é hoje grupo permanente do NAC -  Núcleo de Arte e Cultura, e um dos mais 
requisitados já tendo se apresentado no festival MIMO (Olinda), Festival Virtuose 
(Recife), Rio Cello Encounter (RJ), Festival Música nas Montanhas (MG) e nos grandes 
eventos da UFRN.  
A “IV Mostra de Violoncelos de Natal”, em 15 dias de palestras, aulas e recitais, terá 



 

como foco principal fomentar a produção científica e cultural. Além dos concertos e 
masterclasses, esta edição terá como diferencial a inclusão da apresentação de 
artigos científicos sobre o instrumento, sendo assim o primeiro evento do gênero no 
Brasil. 
 
SERVIÇO:  
IV Mostra de Violoncelos de Natal  
De 04 a 18 de agosto  
Escola de música da UFRN  
Entrada gratuita  
Informações: Fábio Presgrave -  Mostradevioloncelos@gmail.com 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROSIVA AMARAL       DATA: 24.07.14 
Hoje é dia de Feirinha de Sant’Ana em Caicó – Rosivan Amaral » Onde a Notícia 
Chega Primeiro! 
 

 
 
 
jul 14 24 
 
Caicó por Rosivan Amaral. 
 
Pessoas se aglomeraram na Praça da Catedral no dia da Feirinha de Sant’Ana – 
(FOTO: Paulo Jr.) 
 
E hoje, é dia de Feirinha de Sant’Ana em Caicó. Feriado Municipal, a data é marcada 
pela realização de um dos grandes eventos da Festa de Sant’Ana, que reúne milhares 
de pessoas no entorno da Catedral para se confraternizar e saborear o que existe de 
melhor na culinária local. 
 
A comissão organizadora da Festa monta todos os anos, barracas onde são 
comercializadas comidas típicas, como queijo quente, xerém, carne de sol, 
paçoca, filóis com mel, arroz de leite, carneiro, entre outras. É estimado que durante 
o dia, 20 mil pessoas passem pelo local da Feirinha. 
 
A Paróquia de Sant’Ana, também tem uma parceria com o Sesc/Seridó. Ao lado da 
Igreja foi montado um palco para apresentações de cantores. É o chamado Pavilhão 



 

Cultural de Sant’Ana. Todos os dias após a novena um artista regional se apresenta. 
Nesta quinta-feira, os shows começam às 11 horas. 
 
Confira a programação da festa para hoje 
 
Dia 24/07: 
 
(11hs): Suênia Monteiro e Taíse Lima – Forró é Bom Demais 
 
(20hs30min): Rui Silva 
 
Hoje, à noite, ainda tem os eventos festivos nos clubes da cidade e no Complexo 
Turístico Ilha de Sant’Ana. 
 
Clube Corintians : 
 
 Luan Estilizado 
Leo Magalhães 
Bonde do Brasil 
 
No palco da Ilha 
 
Bandas: Arrocharme e Banda É2 
 
Fonte: Sidney Silva 
 
Gostou? Compartilhe: 
 
Tags: Festa de Sant'Ana 
 
 Esse post foi publicado em 24 de julho de 2014 às 10:35. Você pode seguir qualquer 
resposta para esta entrada através do RSS 2.0 feed. 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback de seu próprio site.. 
 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR       DATA: 24.07.14 
Escola de Música da UFRN promove mostra de violoncelos em agosto 

 
 
Instrumento é o foco de mostra que aborda produção musical da UFRN 
Os violoncelos prometem dar o tom em agosto na capital potiguar. Sob o patrocínio 
do UFRN, Unimed Natal e Parcerias Sinfônicas (Sesc RN), a IV Mostra de Violoncelos 
de Natal acontece de 4 a 18 de agosto na Escola de Música da UFRN e conta com 
participações internacionais de peso. Serão 15 dias de masterclasses e concertos e 
também apresentações de trabalhos científicos. Toda a programação da IV Mostra 
de Violoncelos é gratuita. 
 
São ao todo nove professores e dois luthiers convidados para o evento. São eles Kim 
Bak Dinitzen (Royal Danish Academy of Music), Henrik Brendstup (Royal Academy of 
Music-Aarhus), Ole Akahoshi (Yale University), Fabio Presgrave (UFRN), Felipe Avellar 
de Aquino (UFPB), Cristian Brandão (UFPA), Silvio Ferraz (USP), Kayami Satomi (UFG), 
Rodolpho Borges (OSTNCS) e Pedro Huff (UFPE) e os luthiers  Rodolfo de Camargo e 
Mateo Calvo (Peru). 
 
A IV Mostra de Violoncelos de Natal conta ainda com as participações especiais de 
Alfredo Martins – Médico especialista no tratamento da dor, Durval Cesetti – 
Pianista, Gabriela Pace – Soprano, Jamie Gurt – Pianista, Michael Gurt – Pianista e 
Paula Bujes – Violinista.  O evento conta com 112 alunos inscritos oriundos de 
universidades e localidades diversas. Vêm a Natal jovens da Universidade de Cork 
(Irlanda), Royal Academy of Music-Aarhus (Dinamarca), UNICAMP, UFPB, USP, 



 

NEOJIBA, CPM, além da própria UFRN. 
 
Centro formador  
 
A Escola de Música da UFRN é atualmente um dos grandes centros de ensino e 
pesquisa do violoncelo no Brasil tendo recebido em sua história recente professores 
e violoncelistas como Italo Babini, Martin Ostertag (HFM-Karlsruhe), Darrett Adkins 
(Juilliard School), Mark Kosower (Cleveland Orchestra), Brinton Smith (Rice 
University) e Ophelie Gaillard (Conservatorio de Genebra). 
 
Nos últimos três anos um esforço concentrado tem sido feito na formação de jovens 
violoncelistas dentro do Projeto de Ações Integradas “A Propagação da Cultura do 
Violoncelo” nos polos de Natal e Mipibu. O projeto contempla jovens e crianças 
assistenciados pela ONG Oficina dos Sonhos  da Comunidade de Novo Horizonte 
(Natal), e ONG Cajupiranga (São José do Mipibu) com aulas e acesso gratuito ao 
instrumento. Recentemente, com a inserção da EMUFRN ao programa PRONATEC, 
mais 30 jovens iniciaram seus estudos do instrumento. Além destas iniciativas, O 
“Curso de Iniciação ao Violoncelo” promovido pelo grupo “UFRN CELLOS” abriga 
hoje 46 novos violoncelistas.  
 
História 
 
  
 
As três primeiras “Mostras de Violoncelo da UFRN” trouxeram a Natal os 
violoncelistas Marcio Malard, Bob Suetholz (USP), Matias de Oliveira Pinto 
(Universidade de Muenster), Natasha Farny (SUNY-Purchase) e Felipe Avellar de 
Aquino (UFPB). O esforço em promover este evento tem colocado a UFRN e Natal de 
volta a posição de destaque como centro produtor de violoncelistas, como ocorreu 
no inicio do Seculo XX com Aldo Parisot, Italo Babini, Mario Tavares entre outros. O 
Grupo “UFRN CELLOS”, formado exclusivamente por alunos do curso de música da 
UFRN, é hoje grupo permanente do NAC –  Núcleo de Arte e Cultura, e um dos mais 
requisitados já tendo se apresentado no festival MIMO (Olinda), Festival Virtuose 
(Recife), Rio Cello Encounter (RJ), Festival Música nas Montanhas (MG) e nos grandes 
eventos da UFRN. 
 
A “IV Mostra de Violoncelos de Natal”, em 15 dias de palestras, aulas e recitais, terá 
como foco principal fomentar a produção científica e cultural. Além dos concertos e 
masterclasses, esta edição terá como diferencial a inclusão da apresentação de 
artigos científicos sobre o instrumento, sendo assim o primeiro evento do gênero no 
Brasil. 
 
  
 



 

  
 
Atualizado em 24 de julho às 10:38 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR       DATA: 24.07.14 
 
Ed Motta realizará show em Ponta Negra aberto ao público 

 
 
Intérprete carioca é um dos destaques do evento em agosto 
O Fest Bossa &amp; Jazz 2014, sempre é realizado na paradisíaca Praia da Pipa, no 
município de Tibau do Sul, mas a quinta edição marcada para o período de 20 a 24 
de agosto coloca Natal no roteiro musical do evento. 
 
No dia 20 de agosto, na capital, acontecerá a abertura oficial com a realização de 
uma Oficina Sócio Ambiental, no auditório do Sesc. À noite, a partir das 19h, na 
Praça Ecológica de Ponta Negra, acontecerão duas apresentações: Candeeiro Jazz e 
a Sesi Big Band convida Ed Motta. 
 
O evento segue de 21 a 24 de agosto, em Pipa, com 18 grandes shows de Jazz, Blues, 
Bossa Nova e boa música instrumental, workshops musicais, oficinas sócio 
ambientais, palestras e feira de artesanato, tudo de forma gratuita para um público 
total estimado em 30.000 pessoas.  
 
O evento contará com uma estrutura especialmente desenvolvida, em uma área de 
18000 m², em meio à natureza exuberante da região e com fácil acesso pela rua 
principal de Pipa, próximo aos hotéis, pousadas e restaurantes. 
 



 

Atualizado em 24 de julho às 10:23 
 
 
 



 

VEÍCULO: PONTO DE PAUTA       DATA: 24.07.14 
Comercio se prepara para vender mais no Liquida Natal 2014 
 
 
VAREJO 
 
 Comercio se prepara para vender mais no Liquida Natal 2014  
 Postado as 07h27 | 24.07.2014 
 
A promoção que movimenta todo comércio de Natal no segundo semestre do ano 
está se aproximando. Comerciantes e consumidores se preparam para a 13ª Liquida 
Natal, a maior  promoção do varejo local. Este mês será iniciado os tradicionais 
treinamentos e capacitações aos profissionais de vendas das empresas participantes. 
Os workshops acontecerão às quintas-feiras, às18h30, no auditório do SESC – Cidade 
Alta. 
 
Dentro da programação da “LIQUIDA NATAL 2014”, esta prevista a realização de 
cinco workshops gratuitos direcionados aos vendedores, executivos, empresários e 
lojistas participantes da campanha. O objetivo é estimular os participantes, através 
de uma capacitação motivadora, levando-os a encantar e surpreender os clientes, 
otimizando as vendas; 
 
LIQUIDA NATAL 2014 
 
 A Liquida Natal 2014 é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal com 
autoria e coordenação da Start Consultoria, e nesta 13ª edição vai contemplar os 
consumidores  com 01 Apartamento Capuche; 01 Automóvel 0 km; 01 Bolsa de 
Estudo Nível Superior, 05 Caminhões de Prêmios, 05 TVS de Plasma 50”, para os 
vendedores: 13 notbooks. 
 
Muitos lojistas já confirmaram a participação nesta edição. Quem ainda não o fez, e 
tem interesse de aderir a Liquida Natal 2014, deve procurar um consultor na Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Natal, ou através do telefone  4009-0000 e marcar com um 
consultor. 
 
Fonte Assessoria de Comunicação LIQUIDA NATAL 2014 
 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO SIDNEY SILVA       DATA: 24.07.14 
Hoje é dia de Feirinha de Sant’Ana em Caicó 

 
 
Pessoas se aglomeraram na Praça da Catedral no dia da Feirinha de Sant'Ana - 
(FOTO: Paulo Jr.) 
 
E hoje, é dia de Feirinha de Sant’Ana em Caicó. Feriado Municipal, a data é marcada 
pela realização de um dos grandes eventos da Festa de Sant’Ana, que reúne milhares 
de pessoas no entorno da Catedral para se confraternizar e saborear o que existe de 
melhor na culinária local. 
 
A comissão organizadora da Festa monta todos os anos, barracas onde são 
comercializadas comidas típicas, como queijo quente, xerém, carne de sol, 
paçoca, filóis com mel, arroz de leite, carneiro, entre outras. É estimado que durante 
o dia, 20 mil pessoas passem pelo local da Feirinha. 
 
A Paróquia de Sant’Ana, também tem uma parceria com o Sesc/Seridó. Ao lado da 
Igreja foi montado um palco para apresentações de cantores. É o chamado Pavilhão 
Cultural de Sant’Ana. Todos os dias após a novena um artista regional se apresenta. 
Nesta quinta-feira, os shows começam às 11 horas. 
 
Confira a programação da festa para hoje 
 
Dia 24/07: 
 



 

(11hs): Suênia Monteiro e Taíse Lima – Forró é Bom Demais 
 
(20hs30min): Rui Silva 
 
Hoje, à noite, ainda tem os eventos festivos nos clubes da cidade e no Complexo 
Turístico Ilha de Sant’Ana. 
 
Clube Corintians : 
 
 Luan Estilizado 
Leo Magalhães 
Bonde do Brasil 
  
No palco da Ilha 
 
Bandas: Arrocharme e Banda É2 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG RODRIGO LOUREIRO       DATA: 24.07.14 

ALUNOS DO PRONATEC DE SÃO GONÇALO PARTICIPAM DE AULA INAUGURAL 

 
 

 

  

 

 
 
Qui, 24 de Julho de 2014 23:38  

http://www.rodrigoloureiro.com.br/novo/coluna/5269-alunos-do-pronatec-de-sao-goncalo-participam-de-aula-inaugural


 

 
Aconteceu no Teatro Municipal de São Gonçalo do Amarante o lançamento da Aula 
Inaugural do PRONATEC. A Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania e o 
Senac iniciaram as aulas dos cursos profissionalizantes ofertados. A secretária da 
pasta, Jane Oliveira, esteve presente ao lado de Delma Silva (subsecretária de 
Assistência Social), a coordenadora do Pronatec no município, Núbia Melo, e as 
representantes do Senac, Lucélia Freitas e Luciana Gouveia. 
 
Os cursos de Manicure e Pedicure, Depilador e Operador de Supermercado foram 
ofertados desde o mês passado e teve o total de 65 vagas. Dependendo da 
capacitação escolhida o lugar das aulas foi distribuído estrategicamente para facilitar 
a vida do aluno. 
 
A coordenadora municipal do PRONATEC, Núbia Melo, falou da importância da 
dedicação dos alunos e do investimento da gestão em capacitação. “É com grande 
felicidade que estamos dando inicio aos cursos. Poucos governantes investem na 
profissionalização da população como nosso prefeito. Continuaremos esse trabalho 
com os próximos cursos ofertados. Não percam o foco e se dediquem” enfatizou. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SALOMÃO MEDEIROS       DATA: 24.07.14 
Alunos do PRONATEC de São Gonçalo do Amarante participam de Aula Inaugural 
 

 
 
Aconteceu no Teatro Municipal de São Gonçalo do Amarante o lançamento da Aula 
Inaugural do PRONATEC. 
A Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania e o Senac iniciaram as 
aulas dos cursos profissionalizantes ofertados.  
 
A secretária da pasta, Jane 
Oliveira, esteve presente ao lado de Delma Silva (subsecretária de Assistência 



 

Social), a coordenadora do Pronatec no município, Núbia Melo, e as 
representantes do Senac, Lucélia Freitas e Luciana Gouveia. 
 
Os cursos de 
Manicure e Pedicure, Depilador e Operador de Supermercado foram ofertados 
desde 
o mês passado e teve o total de 65 vagas. Dependendo da capacitação escolhida o 
lugar das aulas foi distribuído estrategicamente para facilitar a vida do 
aluno. 
 
A coordenadora 
municipal do PRONATEC, Núbia Melo falou da importância da dedicação dos alunos 
e do investimento da gestão em capacitação. “É com grande felicidade que 
estamos dando inicio aos cursos. Poucos governantes investem na 
profissionalização da população como nosso prefeito. Continuaremos esse 
trabalho com os próximos cursos ofertados. Não percam o foco e se dediquem” 
enfatizou. 
 
Jane Oliveira, 
secretária da Semtasc, desejou as boas vindas e falou da parceria com o Senac. 
“Quero desejar boas vindas a todos e dizer que as oportunidades surgem e temos 
que abraçar. A cada dia o mundo é mais exigente. Os cursos são importantes para 
capacitá-los, depois disso, vem à renda para vocês. Não tenham medo! Mesmo que 
seja preciso errar para aprimorar o conhecimento. Agradeço ao Senac por essa 
parceria que em breve terá mais novidades para vocês” afirmou.Foto:JB 
Santos/Divulgação 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL O MOSSOROENSE       DATA: 24.07.14 
Inscrições para cursos técnicos terminam nesta sexta-feira 
Publicado em 24 de Julho de 2014  
: por Regy Carte  
 
Educação: oportunidade de cursos técnicos (ABr)O Sistema de Seleção Unificada da 
Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) registrou 260,6 mil inscritos até o 
meio-dia de hoje (24), segundo balanço divulgado pelo Ministério da Educação 
(MEC). Como cada candidato pode escolher duas opções de curso, até o momento, 
foram feitas 498,4 mil inscrições. Os estudantes têm até amanhã (25) para se 
inscrever no site do Sisutec. 
 
Nesta edição serão ofertadas gratuitamente 289.341 vagas em ensino técnico. Para 
concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Pelas 
regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino 
médio em escolas públicas ou privadas como bolsistas integrais. 
 
As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde (32,17%), comunicação 
(17,06%), gestão e negócios (14,10%) e controle e processos industriais (11,67%).  O 
candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível alterá-las ao longo do 
período de inscrição. Uma vez por dia, até sexta-feira, será divulgada a nota de corte 
de cada curso. As vagas são destinadas a instituições particulares; do Sistema S 
(Senai e Senac) e a instituições públicas. No site é possível consultar os cursos que 
são oferecidos. 
 
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês e as matrículas 
dos alunos selecionados irão do dia 30 deste mês a 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. As vagas remanescentes serão disponibilizadas online para 
todos aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o 
Enem 
 
O Sisutec foi criado no ano passado, como parte do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronetec). O processo seletivo do Ministério da Educação 
ocorre duas vezes por ano. (Agência Brasil) 
 
  
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR       DATA: 24.07.14 
 
Carreta-Escola do Senac qualificará população em Guamaré - Notícias - Cidades - 
Nominuto.com 
 
O Sistema Fecomércio, por meio do Senac, levará oportunidades de qualificação 
profissional gratuita à população do município de Guamaré. A previsão é de que 
sejam beneficiadas 165 pessoas, com cursos nas áreas de turismo e hotelaria, 
através do Programa Senac Móvel. 
 
Para marcar a iniciativa, na próxima segunda-feira (28), será realizada a solenidade 
de lançamento das atividades da Carreta-Escola do Senac. Estarão presentes o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, o prefeito do 
município, Hélio Willamy de Miranda da Fonseca, e o diretor Regional do Senac, 
Helder Cavalcanti, dentre outras autoridades políticas e empresariais. 
 
Até setembro, o Senac oferecerá oito cursos na cidade: Aperfeiçoamento em Bolos e 
Tortas, Técnicas de Preparo de Peixes e Frutos do Mar, Cozinha Light e Dietética, 
Preparo de Doces e Salgados para Festas, Técnicas de Petiscos e Comidas de Boteco, 
Cozinha Regional, Técnicas de Produção de Sobremesas e Manipulação Segura de 
Alimentos. 
 
Os interessados em participar das capacitações ainda podem se inscrever, na 
Secretaria de Capacitação do Município, das 8h às 11h e das 14h às 17h, nos cursos 
que houver vagas disponíveis. Outras informações sobre matrículas podem ser 
obtidas por meio do telefone: (84) 3525-2310. 
 
Senac Móvel - Com o objetivo de democratizar o acesso à educação para o trabalho, 
o Senac conta com unidades do Programa Senac Móvel, que cruzam os municípios 
potiguares, levando infraestrutura pedagógica de última geração às cidades onde a 
instituição não possui estrutura física. 
 
No Rio Grande do Norte, o programa atua nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e 
Hotelaria e Informática e Administração. Elas permanecem alguns meses em cada 
município e sua disponibilização é feita a partir de parcerias. 
 
Em 2014, Guamaré será o quarto município potiguar a ser beneficiado pelo 
Programa Senac Móvel. Já foram capacitadas cerca de 400 pessoas, nas cidades de 
Canguaretama, Paraú e Jucurutu. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE       DATA: 24.07.14 
 
Mais de 260 mil pessoas já se inscreveram no Sisutec - Tribuna do Norte 
 
 
O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) 
registrou 260,6 mil inscritos até o meio-dia de hoje (24), segundo balanço divulgado 
pelo Ministério da Educação (MEC). Como cada candidato pode escolher duas 
opções de curso, até o momento, foram feitas 498,4 mil inscrições. Os estudantes 
têm até amanhã (25) para se inscrever no site do Sisutec. 
Nesta edição serão ofertadas gratuitamente 289.341 vagas em ensino técnico. Para 
concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Pelas 
regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino 
médio em escolas públicas ou privadas como bolsistas integrais. 
 
As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde (32,17%), comunicação 
(17,06%), gestão e negócios (14,10%) e controle e processos industriais (11,67%).  O 
candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível alterá-las ao longo do 
período de inscrição. Uma vez por dia, até sexta-feira, será divulgada a nota de corte 
de cada curso. As vagas são destinadas a instituições particulares; do Sistema S 
(Senai e Senac) e a instituições públicas. No site é possível consultar os cursos que 
são oferecidos. 
 
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês e as matrículas 
dos alunos selecionados irão do dia 30 deste mês a 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. As vagas remanescentes serão disponibilizadas online para 
todos aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o 
Enem 
 
O Sisutec foi criado no ano passado, como parte do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronetec). O processo seletivo do Ministério da Educação 
ocorre duas vezes por ano. 
 
Agência Brasil 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO      DATA: 24.07.14 
  
 Carreta- escola do Senac qualificará população em Guamaré 
 
 Para marcar a iniciativa, na próxima segunda-feira (28), será realizada a solenidade 
de lançamento das atividades 
 
O Sistema Fecomércio RN, por meio do Senac, levará oportunidades de qualificação 
profissional gratuita à população do município de Guamaré. A previsão é de que 
sejam beneficiadas 165 pessoas, com cursos nas áreas de turismo e hotelaria, 
através do Programa Senac Móvel. 
 
Para marcar a iniciativa, na próxima segunda-feira (28), será realizada a solenidade 
de lançamento das atividades da Carreta-Escola do Senac. Estarão presentes o 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, o prefeito do 
município, Hélio Willamy de Miranda da Fonseca, e o diretor Regional do Senac, 
Helder Cavalcanti, dentre outras autoridades políticas e empresariais. 
 
Até setembro, o Senac oferecerá oito cursos na cidade: Aperfeiçoamento em Bolos e 
Tortas, Técnicas de Preparo de Peixes e Frutos do Mar, Cozinha Light e Dietética, 
Preparo de Doces e Salgados para Festas, Técnicas de Petiscos e Comidas de Boteco, 
Cozinha Regional, Técnicas de Produção de Sobremesas e Manipulação Segura de 
Alimentos. 
 
Os interessados em participar das capacitações ainda podem se inscrever, na 
Secretaria de Capacitação do Município, das 8h às 11h e das 14h às 17h, nos cursos 
que houver vagas disponíveis. Outras informações sobre matrículas podem ser 
obtidas por meio do telefone: (84) 3525-2310. 
 
Senac Móvel - Com o objetivo de democratizar o acesso à educação para o trabalho, 
o Senac conta com unidades do Programa Senac Móvel, que cruzam os municípios 
potiguares, levando infraestrutura pedagógica de última geração às cidades onde a 
instituição não possui estrutura física. 
 
No Rio Grande do Norte, o programa atua nas áreas de Moda e Beleza, Turismo e 
Hotelaria e Informática e Administração. Elas permanecem alguns meses em cada 
município e sua disponibilização é feita a partir de parcerias. 
 
Em 2014, Guamaré será o quarto município potiguar a ser beneficiado pelo 
Programa Senac Móvel. Já foram capacitadas cerca de 400 pessoas, nas cidades de 
Canguaretama, Paraú e Jucurutu. 
 
Fonte: Senac RN 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: PORTAL NO AR      DATA: 24.07.14 
Mais de 260 mil já se inscreveram no Sisutec; inscrições terminam amanhã 
 
 
O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) 
registrou 260,6 mil inscritos até o meio-dia desta quinta-feira (24), segundo balanço 
divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). Como cada candidato pode escolher 
duas opções de curso, até o momento, foram feitas 498,4 mil inscrições. Os 
estudantes têm até amanhã (25) para se inscrever no site do Sisutec. 
 
Nesta edição serão ofertadas gratuitamente 289.341 vagas em ensino técnico. Para 
concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Pelas 
regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino 
médio em escolas públicas ou privadas como bolsistas integrais. 
 
As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde (32,17%), comunicação 
(17,06%), gestão e negócios (14,10%) e controle e processos industriais (11,67%). O 
candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível alterá-las ao longo do 
período de inscrição. Uma vez por dia, até sexta-feira, será divulgada a nota de corte 
de cada curso. As vagas são destinadas a instituições particulares; do Sistema S 
(Senai e Senac) e a instituições públicas. No site é possível consultar os cursos que 
são oferecidos. 
 
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês e as matrículas 
dos alunos selecionados irão do dia 30 deste mês a 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. As vagas remanescentes serão disponibilizadas online para 
todos aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o 
Enem 
 
O Sisutec foi criado no ano passado, como parte do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronetec). O processo seletivo do Ministério da Educação 
ocorre duas vezes por ano. 
 
Atualizado em 24 de julho às 15:38 
 
 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR      DATA: 24.07.14 
 
Pronatec de São Gonçalo do Amarante realiza aula inaugural 
 

 
 
Aula inaugural do Pronatec de São Gonçalo do Amarante (Foto: JB Santos / 
Prefeitura SGA) 
Aconteceu no Teatro Municipal de São Gonçalo do Amarante o lançamento da aula 
inaugural do Pronatec. A Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania e o 
Senac iniciaram as aulas dos cursos profissionalizantes ofertados. A secretária da 
pasta, Jane Oliveira, esteve presente ao lado de Delma Silva (subsecretária de 
Assistência Social), a coordenadora do Pronatec no município, Núbia Melo, e as 
representantes do Senac, Lucélia Freitas e Luciana Gouveia. 
 
Os cursos de Manicure e Pedicure, Depilador e Operador de Supermercado foram 
ofertados desde o mês passado e teve o total de 65 vagas. Dependendo da 
capacitação escolhida o lugar das aulas foi distribuído estrategicamente para facilitar 
a vida do aluno. 
 
A coordenadora municipal do PRONATEC, Núbia Melo, falou da importância da 
dedicação dos alunos e do investimento da gestão em capacitação. “É com grande 
felicidade que estamos dando inicio aos cursos. Poucos governantes investem na 
profissionalização da população como nosso prefeito. Continuaremos esse trabalho 
com os próximos cursos ofertados. Não percam o foco e se dediquem” enfatizou. 
 
Jane Oliveira, secretária da Semtasc, desejou as boas vindas e falou da parceria com 
o Senac. “Quero desejar boas vindas a todos e dizer que as oportunidades surgem e 
temos que abraçar. A cada dia o mundo é mais exigente. Os cursos são importantes 
para capacitá-los, depois disso, vem a renda para vocês. Não tenham medo! Mesmo 
que seja preciso errar para aprimorar o conhecimento. Agradeço ao Senac por essa 
parceria que em breve terá mais novidades para vocês” afirmou. 
 
*Com informação da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante 
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Inscrições para o Sisutec terminam amanhã | Novo Jornal 
 
http://www.novojornal.jor.br/noticias/cidades/1056 
 
O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) 
registrou 260,6 mil inscritos até o meio-dia de hoje (24), segundo balanço divulgado 
pelo Ministério da Educação (MEC). Como cada candidato pode escolher duas 
opções de curso, até o momento, foram feitas 498,4 mil inscrições. Os estudantes 
têm até amanhã (25) para se inscrever no site do Sisutec. 
 
  
 
Nesta edição serão ofertadas gratuitamente 289.341 vagas em ensino técnico. Para 
concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, sem tirar zero na redação. Pelas 
regras do Sisutec, 85% das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino 
médio em escolas públicas ou privadas como bolsistas integrais. 
 
  
 
As áreas com maior oferta de vagas são ambiente e saúde (32,17%), comunicação 
(17,06%), gestão e negócios (14,10%) e controle e processos industriais (11,67%).  O 
candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível alterá-las ao longo do 
período de inscrição. Uma vez por dia, até sexta-feira, será divulgada a nota de corte 
de cada curso. As vagas são destinadas a instituições particulares; do Sistema S 
(Senai e Senac) e a instituições públicas. No site é possível consultar os cursos que 
são oferecidos. 
 
  
 
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 29 deste mês e as matrículas 
dos alunos selecionados irão do dia 30 deste mês a 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. As vagas remanescentes serão disponibilizadas online para 
todos aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o 
Enem 
 
  
 
O Sisutec foi criado no ano passado, como parte do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronetec). O processo seletivo do Ministério da Educação 

http://www.novojornal.jor.br/noticias/cidades/1056


 

ocorre duas vezes por ano. 
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Municípios 
 
 Alunos do PRONATEC de São Gonçalo participam de Aula Inaugural  
  
 A Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania e o Senac iniciaram as aulas 
dos cursos profissionalizantes ofertados. 
 
24 de Julho de 2014 
 
 Aconteceu no Teatro Municipal de São Gonçalo do Amarante o lançamento da Aula 
Inaugural do PRONATEC. A Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania e o 
Senac iniciaram as aulas dos cursos profissionalizantes ofertados. A secretária da 
pasta, Jane Oliveira, esteve presente ao lado de Delma Silva (subsecretária de 
Assistência Social), a coordenadora do Pronatec no município, Núbia Melo, e as 
representantes do Senac, Lucélia Freitas e Luciana Gouveia. 
 
 Os cursos de Manicure e Pedicure, Depilador e Operador de Supermercado foram 
ofertados desde o mês passado e teve o total de 65 vagas. Dependendo da 
capacitação escolhida o lugar das aulas foi distribuído estrategicamente para facilitar 
a vida do aluno. 
 
 A coordenadora municipal do PRONATEC, Núbia Melo, falou da importância da 
dedicação dos alunos e do investimento da gestão em capacitação. “É com grande 
felicidade que estamos dando inicio aos cursos. Poucos governantes investem na 
profissionalização da população como nosso prefeito. Continuaremos esse trabalho 
com os próximos cursos ofertados. Não percam o foco e se dediquem” enfatizou. 
 
 Jane Oliveira, secretária da Semtasc, desejou as boas vindas e falou da parceria com 
o Senac. “Quero desejar boas vindas a todos e dizer que as oportunidades surgem e 
temos que abraçar. A cada dia o mundo é mais exigente. Os cursos são importantes 
para capacitá-los, depois disso, vem a renda para vocês. Não tenham medo! Mesmo 
que seja preciso errar para aprimorar o conhecimento. Agradeço ao Senac por essa 
parceria que em breve terá mais novidades para vocês” afirmou.  
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Alunos do PRONATEC de São Gonçalo participam de Aula Inaugural » Blog do 
Marcos Dantas 
 
http://marcosdantas.com/alunos-pronatec-de-sao-goncalo-participam-de-aula-
inaugural/ 
 
Aconteceu no Teatro Municipal de São Gonçalo do Amarante o lançamento da Aula 
Inaugural do PRONATEC. A Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania e o 
Senac iniciaram as aulas dos cursos profissionalizantes ofertados. A secretária da 
pasta, Jane Oliveira, esteve presente ao lado de Delma Silva (subsecretária de 
Assistência Social), a coordenadora do Pronatec no município, Núbia Melo, e as 
representantes do Senac, Lucélia Freitas e Luciana Gouveia. 
 
Os cursos de Manicure e Pedicure, Depilador e Operador de Supermercado foram 
ofertados desde o mês passado e teve o total de 65 vagas. Dependendo da 
capacitação escolhida o lugar das aulas foi distribuído estrategicamente para facilitar 
a vida do aluno. A coordenadora municipal do PRONATEC, Núbia Melo, falou da 
importância da dedicação dos alunos e do investimento da gestão em capacitação. 
 
 
Classificação: Positiva 
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.: Alunos do PRONATEC de São Gonçalo participam de Aula Inaugural 
 
http://www.leonardosodre.com/2014/07/alunos-do-pronatec-de-sao-goncalo.html 
 
Ocorreu no Teatro Municipal de São Gonçalo do Amarante o lançamento da Aula 
Inaugural do PRONATEC. A Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania e o 
Senac iniciaram as aulas dos cursos profissionalizantes ofertados. A secretária da 
pasta, Jane Oliveira, esteve presente ao lado de Delma Silva (subsecretária de 
Assistência Social), a coordenadora do Pronatec no município, Núbia Melo, e as 
representantes do Senac, Lucélia Freitas e Luciana Gouveia.  
Os cursos de Manicure e Pedicure, Depilador e Operador de Supermercado foram 
ofertados desde o mês passado e teve o total de 65 vagas. Dependendo da 
capacitação escolhida o lugar das aulas foi distribuído estrategicamente para facilitar 
a vida do aluno. 
 
A coordenadora municipal do PRONATEC, Núbia Melo, falou da importância da 
dedicação dos alunos e do investimento da gestão em capacitação. “É com grande 
felicidade que estamos dando inicio aos cursos. Poucos governantes investem na 
profissionalização da população como nosso prefeito. Continuaremos esse trabalho 
com os próximos cursos ofertados. Não percam o foco e se dediquem” enfatizou. 
 
Jane Oliveira, secretária da Semtasc, desejou as boas vindas e falou da parceria com 
o Senac. “Quero desejar boas vindas a todos e dizer que as oportunidades surgem e 
temos que abraçar. A cada dia o mundo é mais exigente. Os cursos são importantes 
para capacitá-los, depois disso, vem a renda para vocês. Não tenham medo! Mesmo 
que seja preciso errar para aprimorar o conhecimento. Agradeço ao Senac por essa 
parceria que em breve terá mais novidades para vocês” afirmou.  
 Por Marília Costa  Foto: JB Santos 
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