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VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 06.08.14               
Natalenses vão gastar no máximo R$ 100 com "lembrancinhas" no Dia dos Pais, diz 
Fecomércio - Portal No Ar 
 
 
A imensa maioria dos natalenses irá gastar no máximo R$ 100 com o presente do Dia 
dos Pais – que será comemorado no próximo domingo, 10. Os números são da 
pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da 
Fecomércio RN, que apontam que nada menos que 66,7% dos entrevistados irá 
limitar seus gastos a este valor. 
 
“Os dados da pesquisa, de uma maneira geral, mostram que os filhos não vão deixar 
de agradar aos pais. Mas eles já reverberam os ecos do clima de incertezas e 
desaceleração que vivemos na economia como um todo, e para o qual nós da 
Fecomércio vimos alertando há algum tempo. Juros altos, preços em ascensão e 
crédito mais caro formam uma combinação complicada que só redunda em 
crescimento menor das vendas. Este cenário já vem sendo identificado há algum 
tempo. É por isso que nossa expectativa de crescimento das vendas para o Dia dos 
Pais este ano é de no máximo 2,5%, contra 4,3% que crescemos no ano passado”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
As roupas serão os itens mais procurados pelos filhos neste Dia dos Pais. O segmento 
de vestuário foi citado por 48,6% dos entrevistados. Os perfumes e cosméticos 
aparecem em seguida, com 16%; os calçados e acessórios registram 10,7%; e os 
eletrônicos com 6,4% de intenção de compras. 
 
A maior parte dos entrevistados (42,9%) deve comprar presentes com valores entre 
R$51 e R$100. Em seguida aparece um percentual de 23,8% que pretendem gastar 
até R$ 50. Outros 20,3% disseram que devem gastar em torno de R$ 101 a R$200. 
 
De acordo com a pesquisa, os pagamentos à vista (em dinheiro ou cartão de débito) 
serão a preferência do consumidor. A modalidade foi citada por 59,6% dos 
entrevistados. Já 37,9% preferem fazer suas compras parceladas no cartão de 
crédito. 
 
Motivação 
 
A pesquisa também procurou saber dos consumidores, quais ações eventualmente 
adotadas pelas empresas poderiam atraí-los às compras. Dos entrevistados, 32,6% 
responderam que a concessão de descontos seria o principal atrativo; 30,8% citaram 
a promoção de clientes fiéis; e 11,1% preferem o atendimento personalizado. A 
maioria dos consumidores, 64,7%, garante que fará pesquisa de preço antes de 
adquirir o produto, para poder economizar. 
 



 

O local escolhido pela maior parte dos entrevistados para as compras foi o shopping, 
citado por 47,7%. Mas o comércio de rua ainda mostrou força, sendo citado por 
42,1% dos entrevistados.  
Outro indicador interessante que a pesquisa trouxe é que 75,5% afirmam que não 
irão se endividar para comemorar a data. Outros 22,5% dos entrevistados, no 
entanto, seriam capazes de se endividar para comprar um presente para o pai. Já 
62,3% dos entrevistados afirmaram que, para a comemoração do dia dos pais deste 
ano, irão gastar o mesmo valor ou até menos do que gastaram no ano passado. A 
pesquisa ouvir 650 consumidores no período de 29 a 31 de julho. 
 
Atualizado em 5 de agosto às 18:49 
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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE     DATA: 05.08.14               
Dia dos Pais: Fecomércio prevê baixo crescimento e compras de até R$ 100 - 
Tribuna do Norte 
 
O natalense deve gastar até R$ 100 no presente do Dia dos Pais, segundo pesquisa 
realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) 
divulgada nesta terça-feira (5) pela Fecomércio. Segundo os dados coletados, 66,7% 
dos entrevistados vai limitar os gastos a este valor. “Nossa expectativa de 
crescimento das vendas para o Dia dos Pais este ano é de no máximo 2,5%, contra 
4,3% que crescemos no ano passado”, explica Marcelo Queiroz, presidente da 
Fecomércio. 
De acordo com ele, a aposta no baixo crescimento se deve a um clima de incerteza e 
desaceleração da econômica. &quot;Juros altos, preços em ascensão e crédito mais 
caro formam uma combinação complicada que só redunda em crescimento menor 
das vendas&quot;, disse. 
 
A pesquisa ainda apontou que o segmento de vestuário é o preferido do natalense e 
foi citado por 48,6% dos entrevistados. Os perfumes e cosméticos aparecem em 
seguida, com 16%; os calçados e acessórios registram 10,7%; e os eletrônicos com 
6,4% de intenção de compras. 
 
Segundo o levantamento, a maioria dos consumidores irá pagar pelos presentes à 
vista, modalidade que foi citada por 59,6% dos entrevistados. Já o parcelamento das 
compras no cartão de crédito foi a preferência de 37,9%. 
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Dia dos Pais será de lembrancinhas, aponta Fecomércio - Notícias - Economia - 
Nominuto.com 
 

 
 
 
 
ArquivoFD/Economia  
 
 As roupas serão os itens mais procurados pelos filhos neste Dia dos Pais.  
 
A imensa maioria dos natalenses irá gastar no máximo R$ 100 com o presente do Dia 
dos Pais – que será comemorado no próximo domingo (10). Os números são da 
pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) da 
Fecomércio, que apontam que nada menos que 66,7% dos entrevistados irá limitar 
seus gastos a este valor. 
 
“Os dados da pesquisa, de uma maneira geral, mostram que os filhos não vão deixar 
de agradar aos pais. Mas eles já reverberam os ecos do clima de incertezas e 
desaceleração que vivemos na economia como um todo, e para o qual nós da 
Fecomércio vimos alertando há algum tempo. Juros altos, preços em ascensão e 
crédito mais caro formam uma combinação complicada que só redunda em 
crescimento menor das vendas. Este cenário já vem sendo identificado há algum 
tempo. É por isso que nossa expectativa de crescimento das vendas para o Dia dos 
Pais este ano é de no máximo 2,5%, contra 4,3% que crescemos no ano passado”, 
afirma o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz. 
 
As roupas serão os itens mais procurados pelos filhos neste Dia dos Pais. O segmento 
de vestuário foi citado por 48,6% dos entrevistados. Os perfumes e cosméticos 
aparecem em seguida, com 16%; os calçados e acessórios registram 10,7%; e os 
eletrônicos com 6,4% de intenção de compras. 
 



 

A maior parte dos entrevistados (42,9%) deve comprar presentes com valores entre 
R$51 e R$100. Em seguida aparece um percentual de 23,8% que pretendem gastar 
até R$ 50. Outros 20,3% disseram que devem gastar em torno de R$ 101 a R$200. 
 
De acordo com a pesquisa, os pagamentos à vista (em dinheiro ou cartão de débito) 
serão a preferência do consumidor. A modalidade foi citada por 59,6% dos 
entrevistados. Já 37,9% preferem fazer suas compras parceladas no cartão de 
crédito. 
 
Motivação A pesquisa também procurou saber dos consumidores, quais ações 
eventualmente adotadas pelas empresas poderiam atraí-los às compras. Dos 
entrevistados, 32,6% responderam que a concessão de descontos seria o principal 
atrativo; 30,8% citaram a promoção de clientes fiéis; e 11,1% preferem o 
atendimento personalizado. A maioria dos consumidores, 64,7%, garante que fará 
pesquisa de preço antes de adquirir o produto, para poder economizar. 
 
O local escolhido pela maior parte dos entrevistados para as compras foi o shopping, 
citado por 47,7%. Mas o comércio de rua ainda mostrou força, sendo citado por 
42,1% dos entrevistados. 
 
Outro indicador interessante que a pesquisa trouxe é que 75,5% afirmam que não 
irão se endividar para comemorar a data. Outros 22,5% dos entrevistados, no 
entanto, seriam capazes de se endividar para comprar um presente para o pai. Já 
62,3% dos entrevistados afirmaram que, para a comemoração do dia dos pais deste 
ano, irão gastar o mesmo valor ou até menos do que gastaram no ano passado. A 
pesquisa ouvir 650 consumidores no período de 29 a 31 de julho. 
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| Fecomércio RN empossa diretoria e entrega Mérito Jessé Freire a cinco 

empresários potiguares 
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A noite da última sexta-feira, 1º de 

agosto, foi de grandes comemorações para a Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte. Em um evento grandioso, que 

reuniu cerca de mil pessoas, no Boulevard Recepções, a entidade entregou o 

Mérito Jessé Freire 2014 (Edição Especial dos 65 anos da Federação), e deu 

posse à sua nova diretoria, eleita para o quadriênio 2014/2018. Além disso, o 

evento marcou a passagem do Dia do Comerciante, comemorado no último dia 

16 de julho. 

Com a presença da diretoria eleita, de ex-presidentes, presidentes de Sindicatos 

filiados, presidentes de Federações de outros estados, membros da diretoria 

executiva do Sistema Fecomércio RN, empresários e de vários representantes da 

classe política, a primeira parte da cerimônia foi marcada pela posse da nova 

diretoria. O presidente Marcelo Fernandes de Queiroz, que foi reconduzido ao 

cargo por unanimidade, destacou em seu discurso que uma das prioridades de 

sua gestão sempre foi a interiorização dos serviços de excelência do Sesc e 

Senac. 

“Com o Sesc, por exemplo, saímos de pouco mais de 7,2 milhões de 

atendimentos em 2007 para mais de 24 milhões no ano passado. Nossa atuação 

com o Senac, que antes se restringia a menos de uma dezena de municípios 

potiguares, hoje já chega a mais de cem cidades do nosso estado. Só em 2013, 

o Senac formou cerca de 45 mil pessoas, sendo que nada menos que 32 mil 

pessoas foram formadas em vagas completamente gratuitas. Isso quer dizer que 

além de ampliar nosso alcance, nós também o democratizamos”, disse Queiroz. 

Para se ter uma ideia da importância destes números, o Senac RN é hoje o maior 

ofertante de vagas do nordeste e o terceiro maior do país pelo Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Governo Federal. 
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Muito aplaudido por todos, o presidente Marcelo fez um agradecimento à sua 

diretoria, às equipes de colaboradores da Fecomércio, do Sesc e do Senac, e aos 

seus familiares. Os presentes assistiram ainda ao documentário que mostrou 

parte do trabalho realizado ao longo de suas duas primeiras gestões, bem como 

um pouco dos 65 anos de história da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado e da atividade comercial no Rio Grande do Norte. 

MÉRITO 

O momento seguinte foi de entregar a mais importante comenda do comércio 

potiguar: o Mérito Jessé Freire, que há 10 anos premia e reconhece o trabalho de 

personalidades dos segmentos de Comércio, Serviços e Turismo. Foram cinco 

agraciados, nas categorias Jovem Empresário, Empresário do Ano no Setor de 

Serviços, Empresário do Ano no Setor de Turismo, Empresário do Ano no Setor 

de Comércio, e Experiência Empresarial. 

O primeiro homenageado a subir ao palco foi o agraciado na categoria Jovem 

Empresário, Antonio Sales (Posto Novo Horizonte). “Hoje eu só tenho que 

agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Como um jovem 

empreendedor, a minha luta ainda continua, tenho muito a seguir pela frente. 

Mas ser homenageado com o Mérito Jessé Freire já é a primeira vitória”, frisou. 

Em seguida foi a vez do vencedor na categoria Empresário do Ano no Setor de 

Serviços. José Maria Figueiredo, da Unifacex, disse estar honrado em receber o 

Mérito e que “Antes de mim, passaram tantos homens e mulheres vitoriosos do 

segmento dos Serviços, e agora chegou a minha vez. Obrigado a todos pelo 

reconhecimento do meu trabalho, de anos a frente de uma pequena escola que 

se tornou uma grande universidade. Agradeço a minha família, que sempre me 

apoiou, esteve ao meu lado, mesmo nas horas difíceis. E agradeço também à 

Fecomércio, que me dedicou e me confiou este título”. 

A Empresária do Ano no Setor de Turismo, Francisca de Assis Rosado (Harabello 

Turismo), também era só agradecimentos. “Não tenho palavras para expressar 

meu contentamento. Estou muito feliz e emocionada por receber este troféu. É o 

reconhecimento de anos de trabalho e luta. Não só pela minha empresa, mas por 

fazer parte do desenvolvimento da economia potiguar, pois como tantos colegas 

do setor, estou sempre na batalha para que o turismo, que gera tantos 

empregos em Natal, continue firme e forte”. O quarto homenageado a receber o 

troféu foi Flávio Rocha (Grupo Riachuelo/Guararapes), escolhido o Empresário do 

Ano no Setor de Comércio. “Para mim é motivo de orgulho ser agraciado com 



 

este prêmio, pois meu pai, há alguns anos, recebeu este troféu, e agora chegou 

a minha vez. Sinto-me honrado e agradecido a todos da Fecomércio por 

dedicarem a mim este mérito”, disse. 

Por último e não menos importante, Dorian Morais, da Riograndense 

Distribuidora, recebeu o Mérito Jessé Freire de Experiência Empresarial. “Imagino 

que todos os que passaram por aqui tenham proferido palavras de 

agradecimento a Fecomércio. Mas para mim, isto é mais que uma comenda 

pelos serviços prestados fora da Federação. É o reconhecimento do meu trabalho 

pelos amigos, diretores da instituição da qual faço parte. E com tantos nomes de 

sucesso, que prosperaram, que venceram na vida, me sinto especialmente grato 

pela escolha de meu nome neste ano”, comemorou. 

“Estes são empresários comprometidos com o desenvolvimento social e 

econômico deste estado. Empresários e empresas de sucesso, com quem 

podemos aprender os passos do bom caminho empresarial. Um caminho cada 

vez mais sinuoso e árduo, em um país que nos açoita com uma carga tributária 

insana e um ambiente fiscal e burocrático que tolhe severamente nossa 

competitividade”, elogiou o presidente Marcelo. 

A noite foi encerrada com um pocket show da cantora Khrystal, e com a 

apresentação da Orquestra Amistad. 

JESSÉ PINTO FREIRE 

O patrono da comenda entregue pela Fecomércio RN aos cinco empresários é 

macaibense de nascimento e foi o único potiguar a presidir a Confederação 

Nacional do Comércio, no período de 1964 a 1980. No seu período como 

presidente da entidade máxima do comércio no país, Jessé Freire foi responsável 

por diversos projetos no Rio Grande do Norte, entre eles a construção das sedes 

do Sesc e do Senac em Natal e da unidade do Sesc em Ponta Negra, além do Sesc 

em Mossoró. Foi também senador da República, entre 1972 e 1980, quando 

faleceu. Deixou um grande legado político e empresarial. 

Criada em 2004, já foi entregue a dezenas de personalidades potiguares, entre 

eles nomes como Gilberto Costa (O Borrachão); Aécio Diniz (Óticas Diniz); 

Amaury Fonseca (Toli); Paulo de Paula (UnP); Nelvaldo Rocha 

(Guararapes/Riachuelo); Francisco Denerval de Sá (Bagagerie e Casas Sarmento); 

Enrico Fermi (Natal Praia Hotel); Afrânio Miranda (Miranda Computação; Aurino 

Araújo (Marpas), Josebel Cirne (Iskisita Atacado); Maria Lúcia Azevedo (CEI); 



 

Marcelo Alecrim (AleSat Combustíveis); e José Geraldo de Medeiros 

(Supermercados Nordestão). 

DIA DO COMERCIANTE 

A solenidade também homenageou o Dia do Comerciante, mais importante 

segmento econômico do Rio Grande do Norte, responsável por cerca de 290 mil 

postos formais de trabalho no Estado. Isso representa 47% de todos os 

potiguares com carteira assinada. O setor fatura ainda cerca de R$ 22 bilhões 

por ano, e responde por aproximadamente 45% do PIB potiguar, sendo também 

o maior recolhedor de ICMS aos cofres estaduais, contribuindo com cerca de 65% 

do total arrecadado. 

Confira a composição completa da diretoria eleita para o período de 2014 a 

2018: 

MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ – Presidente 

GILBERTO DE ANDRADE COSTA – 1º Vice-Presidente 

LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA – 2º Vice-Presidente 

JAIR URBANO DE QUEIROZ – 3º Vice-Presidente 

GERALDO PAIVA DOS SANTOS JÚNIOR – 4º Vice-Presidente 

GEORGE RAMALHO VIEIRA – 5º Vice-Presidente 

ITAMAR MANSO MACIEL JÚNIOR – 6º Vice-Presidente 

SERGIO ROBERTO DE MEDEIROS CIRNE – 7º Vice-Presidente 

JOSÉ GERALDO DE MEDEIROS – 8º Vice-Presidente 

ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA – 9º Vice-Presidente 

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA – 10º Vice-Presidente 

MÁRCIO DE OLIVEIRA MACÊDO – 11º Vice-Presidente 

RAIMUNDO MARTINS DA SILVA – 12º Vice-Presidente 

DIJOSETE VERÍSSIMO DA COSTA – 1º Secretário 

JACIRATAN DAS GRAÇAS DE AGUIAR RAMOS FILHO – 2º Secretário 

JOSÉ DE OLIVEIRA CABRAL FILHO – 1º Tesoureiro 

LUZIA DIVA CUNHA DUTRA – 2º Tesoureiro 

DIRETORES 

EFETIVOS 

MICHELSON XIMENES FORMIGA FROTA 

HELDER DE MEDEIROS ARAÚJO 

FRANCISCO DENERVAL DE SÁ 



 

DEJALMA LEMOS DA SILVA 

ORISMAR CARLOS DE ALMEIDA 

DALTRO FREIRE DE PAIVA 

FRANCISCO SEVERIANO DA CUNHA 

VALDEMAR ANUNCIATO DA SILVEIRA 

JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO 

JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES 

RENATO ALEXANDRE MACIEL GOMES NETTO 

TARCÍLIO VIDAL FILHO 

SCHIAVO DURVAL FERNANDES ÁLVARES 

SUPLENTES 

MARCOS AUGUSTO DA SILVA 

EDUARDO DE OLIVERIA PATRÍCIO 

JOSÉ ZENILDO DIAS CAMPOS 

JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA 

ALBE GARCIA DE OLIVEIRA 

CECÍLIO FRANCISCO BARBOSA NETO 

ERALDO EUDES DANÓBREGA DANTAS 

MARCIO PINHEIRO DE SOUZA 

EUGÊNIO RODRIGUES LUCIO 

LUIZ EVÂNIO NOBRE LIRA 

CONSELHO FISCAL 

EFETIVOS 

RONALD GURGEL 

VICENTE DE PAULO AVELINO SOBRINHO 

SÉRGIO ROBERTO DE MEDEIROS FREIRE 

SUPLENTES 

FRANCISCO NEY DA CUNHA 

JOSÉ DE PAIVA TORRES 

DORIAN BEZERRA DE SOUZA MORAIS 

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À CNC 

EFETIVOS 

MARCELO FERNANDES DE QUEIROZ 

MARCANTONI GADELHA DE SOUZA 



 

SUPLENTES 

GILBERTO DE ANDRADE COSTA 

LUIZ ANTONIO BESERRA LACERDA 

Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM     DATA: 05.08.14               
 
Equipe da Mobilidade Urbana irá conhecer Zona Azul de Caruaru - 

 
Ascom 
 
 Reunião do secretário Charlejandro Rustayne com a classe empresarial aconteceu 
ontem 
 
 EDILSON DAMASCENO  
 Da Redação 
 
 Aimplantação da Zona Azul no Centro de Mossoró segue em discussão. A Secretaria 
Municipal da Mobilidade Urbana já realizou duas reuniões com representantes de 
clubes de classes da cidade, especificamente as que envolvem empresários e 
comerciantes. Ontem, na segunda rodada de encontro com o setor patronal do 
comércio varejista de Mossoró, o secretário Charlejhandro Rustayne informou que 
vai buscar modelos existentes em outros centros e analisar a possibilidade de 
implantá-los em Mossoró.  
 Diante dessa informação, uma equipe liderada pelo secretário da Mobilidade 
Urbana de Mossoró seguirá para a cidade pernambucana de Caruaru no dia próximo. 
“Conhecemos o sistema nas cidades de Curitiba e Campina Grande, mas Caruaru 
tem o sistema mais moderno do País. Os técnicos da nossa Secretaria e os 
representantes das associações poderão conhecer de perto o funcionamento, o que 
nos ajudará na implantação em Mossoró”, disse Charlejandro.  
 A reunião de ontem teve a participação do presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Mossoró (SINDIVAREJO), Michelson Frota, presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), Nilson Brasil, do presidente da Câmara 
dos Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL), e Alexandrino Lima. Eles debateram, mais 
uma vez, a implantação da Zona Azul, que se constata em grandes centros e objetiva 
garantir fluxo no trânsito, possibilitando vagas rotativas para estacionamento, cujo 
tempo varia de uma a duas horas, conforme a especificação do veículo e a sua 
finalidade.  
 A necessidade de ouvir a opinião pública foi, mais uma vez, posta em discussão, 
principalmente as pessoas que possuem algum tipo de transporte e que frequentam 



 

o Centro da cidade diariamente. Falou-se ainda em um formulário de pesquisa 
desenvolvido pela Federação do Comércio do Rio Grande do Norte (FECOMÉRCIO), 
que teria contratado o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC). 
O documento, conforme informou a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura 
de Mossoró, foi aprovado pela Secretaria Municipal da Mobilidade Urbana. (Com 
informações da Secom da PMM). 
 
 
Classificação: Positiva 
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Blog do PC: Prefeitura e entidades discutem Zona Azul 
 

 
 
 
Prefeitura e entidades discutem Zona Azul 
 
 A Prefeitura de Mossoró e entidades ligadas à economia avançam nas  
discussões sobre a implantação da Zona Azul. O secretário de Mobilidade  
Urbana, Charlejandro Rustayne, se reuniu com Michelson Frota, presidente 
 do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (SINDVAREJO), Nilson  
Brasil, presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró  
(ACIM), e Alexandrino Lima, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas 
 de Mossoró (CDL) nesta terça, 5, na sede da Secretaria. 
A Zona Azul, já implantada em grandes cidades brasileiras, incentiva a 
 rotatividade de vagas de estacionamento. Regulamentada pelo Código de  
Trânsito Brasileiro e decretos municipais, funciona em muitos lugares em 
 três categorias: uma hora, duas horas e carga e descarga. Com a  
limitação do tempo de estacionamento é estimulada a rotatividade de  
veículos e aumento de vagas, o que amenizaria os problemas relacionados à 
 mobilidade urbana no Centro de Mossoró. 



 

Durante a reunião, foi debatida a formulação e aplicação de uma  
pesquisa de opinião junto à população que frequenta o Centro de Mossoró  
para avaliar a aceitação quanto à implantação do estacionamento rotativo 
 tarifário. O formulário foi desenvolvido pela Fecomércio RN, através do 
 Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), e avaliado e 
 aprovado pela Secretaria de Mobilidade Urbana. 
No próximo dia 25, o secretário Charlejandro Rustayne e membros das  
entidades envolvidas visitarão a cidade de Caruaru, em Pernambuco, para  
conhecer o funcionamento da Zona Azul no município. “Conhecemos o  
sistema nas cidades de Curitiba e Campina Grande, mas Caruaru tem o  
sistema mais moderno do país. Os técnicos da nossa Secretaria e os  
representantes das associações poderão conhecer de perto o  
funcionamento, o que nos ajudará na implantação em Mossoró”, declarou o  
secretário. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Daltro Emerenciano 
 
 

 
 
CAIC sedia II Pôr do Sol Cultural do RN Vida  
 
Fotos: Ivanízio Ramos 
 
O RN Vida, programa de combate e resistência às drogas, realizou na tarde desta 
terça-feira (5) o II Pôr do Sol cultural, evento que reuniu os participantes da iniciativa 
em apresentações musicais, de capoeira e de dança no ginásio Caic de Lagoa Nova. 
 
O evento teve a presença de integrantes do projeto e os secretários de Estado da 
Segurança Pública, Elieser Girão, e da Educação, Betania Ramalho, do comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Dantas, da coordenadora do RN Vida, Sonali 
Rosado, e do presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, que na ocasião doou 
equipamentos musicais para os alunos integrantes do Programa. 
 



 

Atualmente, o RN Vida atende a 423 jovens de escolas públicas de Natal, e funciona 
em sistema de cooperação com as secretarias diretas e indiretas do estado, 
Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), entidades municipais e 
parceiros privados. Através de aulas de música e danças, os jovens participam de 
atividades extraclasse e agem como multiplicadores nas iniciativas contra o uso de 
entorpecentes. 
 
A coordenadora do RN Vida, Sonali Rosado, desatacou o comprometimento dos 
servidores do RN Vida, bem como das instituições parcerias para o sucesso do 
programa.  
 
 Deixe o seu comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
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RN VIDA 

 
 CAIC sedia II Pôr do Sol Cultural do RN Vida  
 Postado as 21h35 | 05.08.2014 
 
Foto: Ivanízio Ramos 
 
O RN Vida, programa de combate e resistência às drogas, realizou na tarde desta 
terça-feira (5) o II Pôr do Sol cultural, evento que reuniu os participantes da iniciativa 
em apresentações musicais, de capoeira e de dança no ginásio Caic de Lagoa Nova.  
 
O evento teve a presença de integrantes do projeto e os secretários de Estado da 
Segurança Pública, Elieser Girão, e da Educação, Betania Ramalho, do comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Dantas, da coordenadora do RN Vida, Sonali 
Rosado, e do presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, que na ocasião doou 
equipamentos musicais para os alunos integrantes do Programa.  
 
Atualmente, o RN Vida atende a 423 jovens de escolas públicas de Natal, e funciona 
em sistema de cooperação com as secretarias diretas e indiretas do estado, 
Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), entidades municipais e 
parceiros privados. Através de aulas de música e danças, os jovens participam de 
atividades extraclasse e agem como multiplicadores nas iniciativas contra o uso de 
entorpecentes.  
 



 

A coordenadora do RN Vida, Sonali Rosado, desatacou o comprometimento dos 
servidores do RN Vida, bem como das instituições parcerias para o sucesso do 
programa. “O RN Vida é um trabalho de combate às drogas muito importante 
desenvolvido em conjunto por todos. O evento de hoje mostra que estamos unidos 
para continuar um trabalho forte em favor do futuro, através dos cuidados com o os 
nossos jovens”.  
 
FONTE Assecom-RN 
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O RN Vida, programa de combate e resistência às drogas, realizou o II Pôr do Sol 
cultural, evento que reuniu os participantes da iniciativa em apresentações musicais, 
de capoeira e de dança no ginásio Caic de Lagoa Nova. 
 
Atualmente, o RN Vida atende a 423 jovens de escolas públicas de Natal, e funciona 
em sistema de cooperação com as secretarias diretas e indiretas do estadodente da 
Fecomércio, Marcelo Queiroz. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sesc RN doa 61 instrumentos musicais a projeto do Governo do Estado 

 
 
Doação dos instrumentos faz parte do apoio sistemático oferecidopelo Sesc RN 
dentro do projeto governamental 
Mais uma ação de fomento ao talento potiguar será realizada nesta terça-feira 
(05/08) pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc.  
Será feita a entrega simbólica de 61 instrumentos musicais, além de acessórios para 
os instrumentos, ao RN Vida, projeto do Governo do RN.  
A solenidade que marca a doação acontece às 15h30, no Centro de Atenção 
Integrada à Criança (CAIC), sede do projeto, que fica no bairro Lagoa Nova, em Natal. 
 
A doação dos instrumentos faz parte do apoio sistemático oferecido pelo Sesc RN 
dentro do projeto governamental. Desde 2013, a instituição mantém um profissional 
de educação física, que dá aulas de futsal, vôlei e natação, e dois instrutores 
musicais, os quais, com os instrumentos doados, ministram aulas de iniciação 
musical e de canto entre os jovens. Até dezembro deste ano, o RN Vida conta com a 
parceria do Sesc, apoio este que poderá ser prorrogado. 
 
Além disso, os mais de 400 jovens entre 12 e 15 anos atendidos pelo RN Vida 
recebem semanalmente projetos fixos do Sesc, como o Café Literário, CineSesc, 
Jornada Literária e concertos didáticos do Parcerias Sinfônicas. As duas mesas de 
tênis de mesa e o fardamento dos alunos também foram doados pelo Sesc. Na 
solenidade de entrega dos instrumentos musicais, será lançado ainda o CD “A Vida 



 

Vale Mais”, do  
projeto RN Vida, cuja tiragem de 300 exemplares também só foi possível graças ao 
Sesc. Mais de R$ 193 mil são investidos anualmente pela instituição no projeto. 
 
O RN Vida se baseia em quatro pilares de atuação: prevenção,tratamento, 
reinserção social do usuário e repressão ao tráfico. 
 
Uma das metas do RN Vida é a educação de jovens para uma vida saudável, evitando 
o acesso às drogas por meio da oferta maior de atividades culturais e esportivas. O 
programa também terá como um dos eixos a qualificação e reinserção profissional 
através do programa Mão Amiga. 
 
Para saber mais sobre o projeto, acesse http://www.rn.gov.br/. 
 
SERVIÇO: 
 
O QUÊ? Sesc RN doa 61 instrumentos musicais e acessórios ao projeto RN  
Vida  
QUANDO? 05/08, às 15h30  
ONDE? Sede do RN Vida (CAIC de Lagoa Nova, em Natal) 
 
Atualizado em 5 de agosto às 09:12 
 
 
Classificação: Positiva 
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Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Cruzeta receberá apresentação do Sonora Brasil 2014  
 
Nesta semana, o Sonora Brasil traz ao Rio Grande do Norte a terceira e última 
atração de 2014: o Quinteto Brasília (BSB), formado por músicos que tocam 
instrumentos de sopro. Em sua 16ª edição, o projeto do Sesc, que pretende formar 
ouvintes musicais, traz este ano duas novidades ao RN: o tema “Edino Krieger e as 
Bienais de Música Brasileira Contemporânea” e a circulação pelo interior do estado. 
O quinteto de sopros se apresenta em Natal dia 07, às 20h30, na Escola de Música 
da UFRN, e dia 09, às 19h30, na cidade de Cruzeta, com entradas gratuitas. 
 
Este ano, o Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, trouxe ainda ao estado o Duo 
Cancionâncias (RJ) e o Quarteto Belmonte (RJ). Macaíba, Mossoró, Caicó, Natal e 
Cruzeta foram os municípios a receber os grupos acústicos. O tema “Edino Krieger e 
as Bienais de Música Brasileira Contemporânea” traz à tona a força deste 
compositor, crítico, produtor musical e criador do mais importante evento da música 
contemporânea no país, as Bienais de Música Brasileira Contemporânea. 
 



 

As apresentações levam ao público, além da música de Edino, obras de compositores 
diversos que foram apresentadas nas Bienais. Além de mostrar seus talentos, os 
grupos que se apresentam pelo projeto também explicam à plateia, nos intervalos 
entre as músicas, como foram concebidas as obras, a particularidade de um 
instrumento e outros detalhes que fazem a diferença na percepção de quem ouve. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Cruzeta receberá apresentação do Sonora Brasil 2014   - 
 
 
 
Nesta semana, o Sonora Brasil traz ao Rio Grande do Norte a terceira e última 
atração de 2014: o Quinteto Brasília (BSB), formado por músicos que tocam 
instrumentos de sopro. Em sua 16ª edição, o projeto do Sesc, que pretende formar 
ouvintes musicais, traz este ano duas novidades ao RN: o tema “Edino Krieger e as 
Bienais de Música Brasileira Contemporânea” e a circulação pelo interior do estado. 
O quinteto de sopros se apresenta em Natal dia 07, às 20h30, na Escola de Música 
da UFRN, e dia 09, às 19h30, na cidade de Cruzeta, com entradas gratuitas. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Nesta semana, o Sonora Brasil traz ao Rio Grande do Norte a terceira e última 
atração de 2014: o Quinteto Brasília (BSB), formado por músicos que tocam 
instrumentos de sopro. Em sua 16ª edição, o projeto do Sesc, que pretende formar 
ouvintes musicais, traz este ano duas novidades ao RN: o tema “Edino Krieger e as 
Bienais de Música Brasileira Contemporânea” e a circulação pelo interior do estado. 
O quinteto de sopros se apresenta em Natal dia 07/08, às 20h30, na Escola de 
Música da UFRN, e dia 09/08, às 19h30, na cidade de Cruzeta, com entradas 
gratuitas. 
 
As apresentações levam ao público, além da música de Edino, obras de compositores 
diversos que foram apresentadas nas Bienais. Além de mostrar seus talentos, os 
grupos que se apresentam pelo projeto também explicam à plateia, nos intervalos 
entre as músicas, como foram concebidas as obras, a particularidade de um 
instrumento e outros detalhes que fazem a diferença na percepção de quem ouve. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR    DATA: 05.08.14               

Mossoró recebe espetáculos de dança até 9 de agosto  
 

Companhia Quasar de Dança é uma das atrações do evento 
Até 9 de agosto, Mossoró se transforma na capital da Dança Contemporânea. O 
Encontro Nacional de Dança chega até a cidade com uma vasta programação 
gratuita, com  oficinas, intervenções urbanas, debates, exposições fotográficas e 
espetáculos gratuitos.  

 

Através da Lei de Incentivo à Cultura e Programa O Boticário na Dança, o estado 
de Pernambuco, a Paraíba e o Rio Grande do Norte tecem a RENDA – Rede Nordeste 
de Dança, na união de três festivais importantes que acontecem nos meses de julho 
e agosto de 2014. A ação coletiva reúne a Mostra Brasileira de Dança, o Festival de 
Inverno de Campina Grande e o Encontro Nacional 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, através do incentivo 
da Lei Câmara Cascudo e do Programa Djalma Maranhão, o festival acontece no 

http://www.klipbox.com.br/clients/176/links/77986917


 

período de 1 a 21 de agosto, em uma programação completa. Conta ainda com os 
investidores Rifóles Praia Hotel e Resort, Pontalmar Praia Hotel, além das 
instituições FUNARTE, SESC, Prefeitura de Mossoró, Caicó, São Gonçalo do Amarante 
e Tibau do Sul. 

Com a coordenação geral de Diana Fontes, o Encontro conta com atrações nacionais 
e expoentes da dança, como 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), Patrícia Leal (BA), 
Grua (SP), Octávio Nassur (PR), Mário Nascimento (MG), além de companhias locais 
e, o retorno da bailarina potiguar Erika Rosendo em carreira independente fora do 
estado, convidada para apresentação novamente em solo norte-rio-grandense. 

O evento é sediado na capital potiguar (08 a 17/08), com extensão em Caicó (01 a 
03/08), Mossoró (04 a 09/08), Pipa (09/08) e São Gonçalo do Amarante (11 a 14/08), 
realizado em praças, ruas das cidades, escolas, espaços cênicos e culturais. 

O Encontro de Dança pretende criar uma intimidade desse segmento artístico para 
aproximar não apenas os praticantes da dança, mas fundamentalmente à plateia, 
nossos maiores parceiros na construção desse pensamento. 

A programação completa de oficinas e espetáculos é gratuito ou mediante a doação 
de alimentos não perecíveis, destinados ao projeto Mesa Brasil SESC.Os ingressos 
podem ser retirados na bilheteria do teatro 02 horas antes do dia de cada 
apresentação.Para as oficinas, é necessário realizar a inscrição gratuita disponível no 
site: www.encontrodedanca.com 

PROGRAMAÇÃO 

MOSSORÓ 

04 A 06 DE AGOSTO 

  

19:00H – TEATRO DIX HUIT ROSADO 

OFICINA DE DANÇA 

ERIKA ROSENDO (SC): COMPOSIÇÃO EM DANÇA CONTEMPORÂNEA - Tem como foco 
principal o corpo e suas múltiplas funções. Estimula a percepção dos cinco sentidos 
no momento presente: o tocar, o sentir, o paladar, o ouvir, o olhar. Neste primeiro 
momento, tal proposta caminha para o sentido de promover o autoconhecimento, 
as formas de se relacionar com o meio e com o outro contribuindo também, para o 
desenvolvimento do “SER” humano. Em um segundo momento, a oficina tem como 
base o Sistema Laban de Análise do Movimento. Dentro do Sistema, o movimento é 
percebido a partir de relações harmônicas entre Corpo, Esforço, Espaço, Forma. Os 
exercícios serão propostos de forma evolutiva utilizando alguns registros sonoros 
como fio condutor com a ideia de oferecer caminhos para a construção de um corpo 
presente e potente em sua forma ampla de ser. Após o reconhecimento do espaço 

http://www.encontrodedanca.com/


 

físico, utilizaremos os planos vertical e horizontal explorando os níveis baixo, médio 
e alto, com a intenção de desenvolvermos habilidades corporais alterando os ritmos 
e velocidades diferentes da forma como nos movemos no cotidiano junto a 
elementos da Dança Contemporânea. Por fim, será compartilhado o processo de 
criação do espetáculo solo “Auto-retrato”, construído a partir de cinco perguntas: 
Quem é você? Que/quais pessoas fazem você ser quem você é? Que verbos te 
descrevem? Do que você gosta? Do que você não gosta? As respostas destas 
perguntas se apresentaram como Auto-retrato, e serão estas perguntas que estarão 
em foco para o desenvolvimento da terceira etapa da oficina, com a proposta de 
Composição Coreográfica. 

  

05 DE AGOSTO 

  

20:00H – MEMORIAL DA RESISTÊNCIA 

INTERVENÇÃO ENTRE NÓS COLETIVO DE CRIAÇÃO (RN): EU TE AMO - “Uma visão 
cômica do cotidiano de um casal jovem”. Ficha Técnica:COREOGRAFIA: Domingos 
Costa. ANO DE CRIAÇÃO: 1994. ELENCO: João Alexandre Lima e Vanessa Oliveira. 

GESTO CIA DE DANÇA (RN): UMA NOVA ERA – Uma monstagem que conta um pouco 
da história libertária das movimentos “Hair” e “Tropicalismo”. A ideia é mostrar 
através do espetáculo cênico, a energia e a luta que envolvia esses jovens de cabelos 
longos e desamarrados. O espetáculo busca deixar uma contribuição histórica e 
cultural através da arte, que foi submetida a uma grande repressão, logo, ambos os 
movimentos foram de grande importância para a época de liberdade e 
expressão. Ficha Técnica:DIREÇÃO GERAL: Clézia Barreto. COREOGRAFIA: Gesto Cia 
de Dança. PESQUISA: Gesto Cia de Dança. ROTEIRO: Clézia Barreto e Gesto Cia de 
Dança. RELEASE: Hykaroo Mendonça. ELENCO: Adriana Castro, Hykaroo Mendonça, 
Leonardo Saldanha, Roney Andrade, Rosy Fernandes, Tâmisa Vieira, Willamy Carlos e 
Will Gomes. CENOGRAFIA: Gesto Cia. De Dança. FIGURINO: Gesto Cia. De Dança. 
DESENHO DE LUZ: Júnior Felix. EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONOPLASTIA:  Júnior 
Felix e  Alex Peteka. TRILHA SONORA: Pitty, Trilha Musical Hair Brasil, Caetano 
Veloso, Doces Bárbaros, Pato Fu e Gal Costa. FOTOGRAFIA: George Harisson. 
PRODUÇÃO: Gesto Cia de Dança. 

  

  

  

  

06 DE AGOSTO 

  



 

14:00H  - ESCOLA DE ARTES DE MOSSORÓ 

WORKSHOP GRUA (SP): OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS ALTERNATIVOS E NOVAS ESTÉTICAS 
- Vivência artística preparatória para ação de intervenção do GRUA. Uma busca na 
forma de improviso em centros urbanos, o tênue limite entre a rotina sufocante do 
caos urbano, das cifras e dos números, e o universo poético, sensivel e humano, 
trazendo a tona questôes pertinentes ao homem contemporâneo. Uma forma de 
fazer dança fora do ambiente conhecido, tendo como base a proposta de exercícios 
de improvisação, liberdade e mobilidade artística. 

16:00H – PRAÇA RODOLFO FERNANDES 

INTERVENÇÃO URBANA | SIMDEC JOINVILLE 

ERIKA ROSENDO (SC): RETRATO DO OUTRO - Pensado dentro da tendência da arte 
contemporânea de se voltar para o espaço, o projeto realiza interferências artísticas 
de dança contemporânea em espaços públicos. A proposta é a de viabilizar 
performances a partir da improvisação em dança tendo como mote a percepção do 
outro. Ao ser realizado num espaço não convencional, o espectador deixa de ser 
observador distanciado para tornar-se parte integrante do trabalho. A dança torna-
se fisicamente acessível e modifica a paisagem circundante de modo temporário. Os 
experimentos de improvisação buscam – na arquitetura do ambiente e nas pessoas 
que nele transitam – usos diferenciados e surpreendentes para o corpo que 
dança. Ficha Técnica: PERFORMER: Erika Rosendo. DIREÇÃO: Jussara Xavier. ESTRÉIA: 
2009. 

  

  

17:00H – ESCOLA DE ARTES DE MOSSORÓ 

DISCUTINDO DANÇA 

CAMALEÃO GRUPO DE DANÇA (MG), ERIKA ROSENDO (SC), MÁRIO NASCIMENTO 
(MG), ROSA ANTUÑA (MG), GRUA (SP) E CURADORES CONVIDADOS: O CENÁRIO DA 
DANÇA 

INTERVENÇÃO 

ALEXANDRE AMÉRICO (RN): CLONO - Um trabalho de dança que se aproxima das 
vertentes minimalista e conceitual. A obra tem como mote a investigação da 
construção lógica/poética a partir do impedimento à concretude da dança pelo fato 
do intérprete carregar um traço que é tido, corriqueiramente, como impossibilitador 
do movimento dançado, a epilepsia. Em cena, ao som distorcido da guitarra elétrica 
de outro performer, o intérprete explora um modo de se mover singular, afirmando 
que, o espasmódico também pode ser objeto da dança. Ficha Ténica: INTÉRPRETE-
CRIADOR: Alexandre Américo. TRILHA – CRIAÇÃO E EXECUÇÃO AO VIVO: Alexsandro 
Araújo. 



 

  

20:00H – MEMORIAL DA RESISTÊNCIA 

INTERVENÇÃO ENTRE NÓS COLETIVO DE CRIAÇÃO (RN): EU TE AMO - “Uma visão 
cômica do cotidiano de um casal jovem”. Ficha Técnica:COREOGRAFIA: Domingos 
Costa. ANO DE CRIAÇÃO: 1994. ELENCO: João Alexandre Lima e Vanessa Oliveira. 

CIA 3 NA DANÇA (RN): AVASSALADOR - Ficha Técnica: COREOGRAFIA: Ivaldo 
Mendonça. INTÉRPRETES: Any Katherine e Sadraque Tavares. 

HP COLETIVO ARTÍSTICO (RN): RECONTRO - Chegada. Quem eu sou, como é o meu 
mundo, como me comporto nele? O que visto, e se isso me define. O outro e o seu 
individual. Até que esses dois indivíduos que nunca se viram, se encontram em olhar, 
se percebem e notam pela primeira vez a existência um do outro. Um olhar. Não 
posso sair mais incólume de sua presença. Há o início da aproximação dos 
corpos. Inúmeros caminhos poderiam desvendar-se diante do primeiro aperto de 
mão. Chega o momento em que este encontro explicita o seu gênero e a sua 
generosidade, eu reconheço o motivo deste, e entendo que ele tem o seu fim. Então 
o encontro começa a virar despedida. Ficha Técnica: INTÉRPRETES-CRIADORES: 
Natália Negreiros e Thazio Menezes. TRILHA SONORA: Colagem Musical  de Yann 
Tiersen, Philip Glass, The Hours Soundtrack e Moby. 

  

  

07 A 09 DE AGOSTO 

  

10:00H – TEATRO DIX HUIT ROSADO 

OFICINA DE DANÇA 

MÁRIO NASCIMENTO (MG): DANÇA CONTEMPORÂNEA - A oficina está ancorada na 
trajetória artística do professor/coreógrafo, com 27 anos de elogiada carreira, e tem 
como base as técnicas da dança moderna, dança clássica, artes marciais, atletismo, 
música (percussão) e técnicas de dança contemporânea. O objetivo é disponibilizar 
ao intérprete ferramentas de capacitação para análise, compreensão, fruição e 
entendimento da dança contemporânea, assim como sua relação com o homem 
urbano contemporâneo. Mário Nascimento iniciou seus estudos em 1978, 
formando-se em balé clássico, dança moderna e jazz. Em 1989, na Europa, 
aprimorou-se em dança moderna e contemporânea. Realizou estudos de artes 
marciais, atletismo e composição de ritmos musicais, que contribuíram para o 
desenvolvimento de sua própria técnica e linguagem. Desde 1998 dirige a Cia. Mário 
Nascimento, com reconhecimento internacional. Já recebeu os prêmios APCA de 
Qualidade Artística pela obra “Arerê” e o de Melhor Coreógrafo por “Escapada”, 
assim como oSesc/Sated de Melhor Concepção Coreográfica pelo espetáculo 
“Faladores”. 



 

  

  

07 DE AGOSTO 

  

15:00H – MUSEU HISTÓRICO DE MOSSORÓ 

INTERVENÇÃO | PRÊMIO FUNARTE DE DANÇA KLAUSS VIANNA 2013 

PATRÍCIA LEAL (BA): ERRÁTICA - pressupõe o imprevisível, o erro, o desconfigurar, 
reconstruir, recontextualizar. Pressupõe modelos estéticos, pedagógicos, 
econômicos em dança contemporânea repensados, abertos, discutidos, 
reconfigurados. Faz uma escolha pelo que permanece de forma errática, opõe-se à 
ilusão consumista do capital, permite a fruição em profundidade do que leva tempo 
para entranhar-se e se estranha, se encontra, se enamora, esquece. Saboreia, revela, 
configura, distorce, modifica, perene. …para poder lembrar na escolha por errar, de 
que matéria é feita a dança. Errática tem a ver com o imprevisível, desafiante, 
mutante. Presentifica, transforma, permanece por meio do eterno reconstruir, 
esboço, risco, flou. O público convive e modifica a interpretação, numa performance 
errática. Ficha Técnica: COREOGRAFIA: Patrícia Leal. FIGURINO: Carol Diniz e Everton 
Rangel. DIREÇÃO, CONCEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO: Patrícia Leal. PROVOCADORA 
CONVIDADA: Ana Cláudia Viana. IMAGENS: Bel Souza. PRODUÇÃO LOCAL: Daniel 
Torres. PRODUÇÃO GERAL: Paola Vásquez. 

  

  

16:00H – PRAÇA RODOLFO FERNANDES 

INTERVENÇÃO URBANA 

GRUA (SP): CORPO DE PASSAGEM - Busca na forma de improviso, nas ruas de 
grandes cidades, o tênue limite entre a rotina sufocante do caos urbano, das cifras e 
dos números, e o universo poético, sensivel e humano, trazendo a tona questôes 
pertinentes ao homem contemporâneo. Ficha Técnica: DIREÇÃO: Jorge Garcia, 
Osmar Zampieri e Willy Helm. GRUEIROS: Bruno Peixoto, Tutto Gomes, Fernando Lee 
e Willy Helm. 

  

19:00H – PRAÇA CÍCERO DIAS 

INTERVENÇÃO 

GRUPO DIOCECENA (RN): SERÁ - Ficha Técnica: COREOGRAFIA: Roberta Schumara. 
INTÉRPRETE: Renata Soraya. MÚSICA: Legião Urbana.  



 

ENTRE NÓS COLETIVO DE CRIAÇÃO (RN): EU TE AMO - “Uma visão cômica do 
cotidiano de um casal jovem”. Ficha Técnica:COREOGRAFIA: Domingos Costa. ANO 
DE CRIAÇÃO: 1994. ELENCO: João Alexandre Lima e Vanessa Oliveira. 

GRUPO DIOCECENA (RN): CODINOME BEIJA FLOR - Ficha Técnica: COREOGRAFIA: 
Roberta Schumara. INTÉRPRETE: Flaviano Felix. 

  

20:00H – TEATRO DIX HUIT ROSADO 

ABERTURA OFICIAL  

Convidados especiais: FUNARTE, COSERN, SESC, BOTICÁRIO E PREFEITURA 
ESPETÁCULO DE DANÇA 

NATÁLIA NEGREIROS (RN): LADO A LADO - Felicidade indestrutível: ilusão mais cedo 
ou mais tarde que frustra, queima e esperneia. É assim que se sente quando nos 
tocamos que não somos felizes cem por cento do tempo. Um solo que procura 
explorar um desses momentos de depressão aguda: o término de um 
relacionamento associado a uma solidão, para que nos lembremos que a vida 
também tem seus baixos e que por mais que estejamos arrodeados de gente (ou 
mesmo apenas de uma pessoa muito especial) um dia podemos estar sofrendo 
sozinhos sem que ninguém nos entenda. Mas como poderíamos saborear a 
felicidade sem ter vivenciado momentos assim? Ficha Técnica: INTÉRPRETE-
CRIADORA: Natália Negreiros. MÚSICA: Carinhoso - Pixinguinha/ Pretty Face – Soléy. 
FIGURINO: Natália Negreiros. 

ESPETÁCULO DE DANÇA | SIMDEC JOINVILLE 

ERIKA ROSENDO (SC): AUTO-RETRATO - É uma tentativa de percepção e leitura de si 
mesma. Neste solo, Erika Rosendo utiliza um registro corporal próprio para produzir 
seu retrato: paisagem em constante transformação. A dança torna-se um jogo auto-
reflexivo, numa junção de reconhecimento e estranhamento. Ficha Técnica: 
INTÉRPRETE-CRIADORA: Erika Rosendo. TRILHA SONORA E VÍDEO: Eduardo Coelho. 
FIGURINO: Pablo Ramon e Caren Negrelli. ILUMINAÇÃO: Rafael Oliveira e Diego 
Hernandez. DIREÇÃO: Jussara Xavier. CONTRA-REGRAGEM: Fellipe Negrelli. 

  

08 DE AGOSTO 

  

16:00H – TEATRO DIX HUIT ROSADO 

  

ESPETÁCULO DE DANÇA | RENDINHA – PROJETO ESCOLA | PRÊMIO FUNARTE DE 
DANÇA KLAUSS VIANNA 2013 

  



 

CAMALEÃO GRUPO DE DANÇA (MG): RETINA – A partir de questões sobre a 
capacidade humana de reter informações visuais é que surgiram os movimentos 
levados ao palco por cinco bailarinos para discutir o excesso de 
informações. “Partimos desse aspecto subjetivo para perceber o quanto nos 
rendemos a esse excesso de informação: quem seguimos, quais comportamentos 
nos influenciam, enfim, tudo que nos afeta ao redor. Então, chegamos à retina – a 
parte do olho onde se formam as imagens – esse filtro em que o claro e escuro, 
sombra e luz se misturam”, comenta Marjorie Quast, diretora geral do grupo desde 
sua formação. O coreógrafo Jorge Garcia completa: “O homem contemporâneo não 
cessa de consumir imagens, seu olhar acolhe mais que a sua capacidade de refletir 
sobre elas”. E finaliza: “Nessa obra, cada olhar refletido questiona o estatuto da 
realidade”.Ficha Técnica: COREOGRAFIA: Jorge Garcia. TRILHA: Kiko Klaus. 
FIGURINO: Jorge Garcia e Camaleão. ILUMINAÇÃO: Ari Buccione. DIREÇÃO GERAL: 
Marjorie Quast. DIREÇÃO ARTÍSTICA: Inês Amaral. ELENCO: Dewson Nascimento, 
Glaydson Oliveira, Luciana Lanza, Patrick Vilar, Pedro Lobo e Sara Marchezini. 

  

19:00H – PRAÇA CÍCERO DIAS 

INTERVENÇÃO URBANA 

GESTO CIA DE DANÇA (RN): SE FOSSE VERDADE 

GRUDUN (RN): VAGABA 

GESTO CIA DE DANÇA (RN): PASSAGEM 

  

20:00H – TEATRO DIX HUIT ROSADO 

ESPETÁCULO DE DANÇA 

CIA 3 NA DANÇA (RN): AVASSALADOR - Ficha Técnica: COREOGRAFIA: Ivaldo 
Mendonça. INTÉRPRETES: Any Katherine e Sadraque Tavares. 

ESPETÁCULO DE DANÇA | PRÊMIO FUNARTE DE DANÇA KLAUSS VIANNA 2013 

CAMALEÃO GRUPO DE DANÇA (MG): RETINA - A partir de questões sobre a 
capacidade humana de reter informações visuais é que surgiram os movimentos 
levados ao palco por cinco bailarinos para discutir o excesso de 
informações. “Partimos desse aspecto subjetivo para perceber o quanto nos 
rendemos a esse excesso de informação: quem seguimos, quais comportamentos 
nos influenciam, enfim, tudo que nos afeta ao redor. Então, chegamos à retina – a 
parte do olho onde se formam as imagens – esse filtro em que o claro e escuro, 
sombra e luz se misturam”, comenta Marjorie Quast, diretora geral do grupo desde 
sua formação. O coreógrafo Jorge Garcia completa: “O homem contemporâneo não 
cessa de consumir imagens, seu olhar acolhe mais que a sua capacidade de refletir 
sobre elas”. E finaliza: “Nessa obra, cada olhar refletido questiona o estatuto da 



 

realidade”.Ficha Técnica: COREOGRAFIA: Jorge Garcia. TRILHA: Kiko Klaus. 
FIGURINO: Jorge Garcia e Camaleão. ILUMINAÇÃO: Ari Buccione. DIREÇÃO GERAL: 
Marjorie Quast. DIREÇÃO ARTÍSTICA: Inês Amaral. ELENCO: Dewson Nascimento, 
Glaydson Oliveira, Luciana Lanza, Patrick Vilar, Pedro Lobo e Sara Marchezini. 

  

  

09 DE AGOSTO 

  

19:00H – PRAÇA CÍCERO DIAS 

INTERVENÇÃO URBANA 

STUDIO DE DANÇA CLÉZIA BARRETO (RN): CONTANTO QUE VOCÊ ME AME 

GRUPO DE DANÇA DE RUA DA ESCOLA DE ARTES DE MOSSORÓ (RN): T 

STUDIO DE DANÇA CLÉZIA BARRETO (RN): STREET JAZZ 

GRUPO DE DANÇA DA ESCOLA DE ARTES DE MOSSORÓ (RN): PARA SEMPRE 

  

20:00H – TEATRO DIX HUIT ROSADO 

ESPETÁCULO DE DANÇA 

ROSA ANTUÑA (MG): O VESTIDO - Pode representar literalmente um vestido, como 
pode ser também a metáfora dos sonhos que se quer realizar. Pode representar o 
encontro com o amor em nossas vidas, com nossos medos, ou com algo sublime que 
transcende nossa existência. Cada espectador é quem deve encontrar seu significado 
para O Vestido, de acordo com sua experiência,  anseios, referências. O importante 
mesmo é que todos nós tenhamos coragem para criar algo novo em nossas vidas. 
Coragem para nos arriscarmos no desconhecido. Coragem para romper barreiras e 
preconceitos e medos que nós mesmos criamos. E se for preciso vestir uma roupa 
nova ou diferente para ajudar a encontrar em nós uma força interna que precisa 
emergir,  tudo bem. Que cada um encontre “o seu vestido”, literal ou 
metafórico,  externa ou internamente e que esse vestido possa nos fazer voar. Ficha 
Técnica: DIREÇÃO: Rosa Antuña.  ASSISTENTE DE DIREÇÃO: Mário Nascimento. 
INTÉRPRETE-CRIAÇÃO: Rosa Antuña. ILUMINAÇÃO: Mário Nascimento. TRILHA: Rosa 
Antuña (compilação). FIGURINO: Rosa Antuña. 

GESTO CIA DE DANÇA (RN): A CASA DOS CAMINHOS AZUIS –  Diante de um grande 
horizonte azul, o ser humano se depara com diversos caminhos. Um espetáculo de 
dança criado através de questionamentos dos bailarinos acerca de diversos 
caminhos que cada um busca seguir. Somos muitas vezes a maior dificuldade que 
temos no nosso próprio caminho. Essa questão é, na verdade, matéria prima para se 
esculpir um espetáculo de dança no qual o ser humano será exposto em toda sua 



 

fragilidade. Na nossa pesquisa utilizamos o azul como uma cor predominante, pois 
cada intérprete sentiu-se influenciado nas atitudes e sentimentos que a mesma 
pode passar. Nessa perspectiva objetivamos fazer com que o público sinta diversas 
formas de emoções como: angústias, felicidades, tristezas, decepções, ou seja, 
possíveis conflitos que estamos sujeitos a enfrentar no nosso dia a dia. Ficha 
Técnica: DIREÇÃO GERAL: Hykaroo Mendonça. COREOGRAFIA: Marcelo Pereira. 
PREPARAÇÃO TEATRAL: Carla Martins. ROTEIRO: Roney Andrade. CENOGRAFIA: 
Gesto Cia. De Dança e Marcelo Pereira. FIGURINO: Gesto Cia. De Dança sob 
Coordenação de Adriana Castro e Gildo Porto. DESENHO DE LUZ: Júnior Felix. 
OPERAÇÃO DE LUZ: Júnior Felix  e Alex Peteka. TRILHA: Saez, Zoe Keating, Yo-yo Ma, 
Les Tambours Du Bronx, Philip Glass e Maria Bethânia. ELENCO: Adriana Castro, 
Hykaroo Mendonça, Leonardo Saldanha, Micherlano Alves, Rosy Fernandes, Willamy 
Carlos e Will Gomes. 

Atualizado em 4 de agosto às 15:48 

Classificação: Positiva 
 
 
 



 

 
VEÍCULO: POTIGUAR NOTÍCIAS     DATA: 05.08.14               
Programação literária do Sesc abre o Flipipa 2014 
 
 
Cultura e Lazer 
 
 Programação literária do Sesc abre o Flipipa 2014  
  
O BiblioSesc e o espetáculo teatral Andarilhos do Coração abrem a edição 2014 do 
Festival Literário da Pipa 
 
05 de Agosto de 2014 
 
 Literatura sobre rodas, apresentações teatrais, palestras, oficinas de formação de 
leitores. Com esta intensa programação para crianças e adultos, o Sistema 
Fecomércio, por meio do Sesc, participa pelo 3º ano do Flipipa – Festival Literário da 
Pipa, que acontece de 7 a 9 de agosto, no estacionamento de Pipa.  
 Uma das atrações da programação é o BiblioSesc, uma unidade móvel de leitura, 
com um acervo de mais de 3 mil títulos para consultas e empréstimos, entre livros, 
revistas, jornais, que atende ao público de todas as faixas etárias. 
 
No campo da dramaturgia teremos a apresentação do espetáculo de rua, dirigido 
por Lindemberg Farias, com o texto de Ariano Suassuna &quot;Torturas de um 
coração” ou “Em boca fechada não entra mosquito&quot;,  escrito em 1951. A 
encenação mistura técnicas circenses, com os atores interpretando seus 
personagens em cima de pernas de pau. A música é interpretada ao vivo com 
canções especialmente criadas para o espetáculo, sob direção musical de Caio 
Padilha, uma espécie de opereta- comédia- popular. 
 
Dentro dos projetos de incentivo à leitura, o Sesc trará autores convidados que por 
meio de palestras irão abordar temas sobre a criação literária e as diversas histórias 
que permeiam o mundo da leitura.  
 O grupo Sesc Dramaturgia também participa da programação do Sesc na Flipipa, 
através das intervenções poéticas “Poema ao Pé do Ouvido” e Assalto Poético”, 
onde os atores da trupe intervém na cena urbana, oferecendo as pessoas poemas e 
crônicas, que podem acontecer, tanto ao pé do ouvido de cada pessoa, como de 
assalto, fazendo grande estardalhaço e chamando a atenção dos passantes.  
 O público também poderá participar das oficinas de formação guia de leitura para 
mediadores, com o professor e livreiro Gelson Bini. O objetivo da atividade é 
fomentar e aprimorar o gosto pela leitura e o conhecimento da literatura em 
mediadores da leitura.  
 Na sexta-feira (08/08), 19h, na Tenda Literária, o Sesc através da Revista Palavra 
(publicação institucional de veiculação nacional) traz para o festival, os escritores 



 

Ricardo Chacal e Alexandre Alves, para um bate-papo sobre literatura e resistência.  
 No sábado (09/08), tem contação de histórias com o artista Alvamar Medeiros, que 
apresenta o show inédito Minh’alma e o Verso. O artista compôs músicas para 
poemas de Cecília Meireles, Zila Mamede, Auta de Souza, José de Castro, além dos 
poetas da nova geração, entre eles – Adalberto Quirino e Drika Duarte. 
 
 Serviço:  
 O quê? Sesc no Flipipa 2014  
 Quando? De 7 a 9/08, com programação pela manhã, tarde, noite.  
 Onde?  Estacionamento de Pipa – Praia de Pipa  
 Confira a programação completa do Sesc no Flipipa pelo www.sescrn.com.br  
 Atividades com acesso gratuito 
 
Fonte: Assessoria SESC 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE NA HORA H    DATA: 05.08.14               
 
Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 

 
 
 
FEST BOSSA &amp; JAZZ ABRE EM NATAL COM ED MOTTA  
 
postado por às 09:30:20 
 
Faça um comentário 
 
O maior festival de jazz gratuito do Nordeste, o Fest Bossa &amp; Jazz está com tudo 
pronto para no próximo dia 20 de agosto abrir o evento 2014, em Natal, com o show 
de Ed Motta e a Sesi Big Band, na Praça Ecológica de Ponta Negra. No dia 21 de 
agosto, o Fest Bossa &amp; Jazz abre seu primeiro dia de shows na Praia de Pipa, 
seguindo até o domingo, dia 24 de agosto. Ed Motta também vai se apresentar em 
Pipa no dia 22 de agosto. 
 
Entre as atrações confirmadas para o Fest Bossa &amp; Jazz Pipa 2014 estão: Marcos 
Valle &amp; Banda convidam Roberto Menescal para o festival; o angolano Nuno 
Mindelis, conhecido pelo seu lado poético e literário imposto a sua guitarra no ritmo 
do blues; a natalense da nova geração da MPB, Camila Masiso e como principal 
atração nacional o cantor e multiinstrumentista Ed Motta, com apresentação 



 

especial junto ao SESI Big Band, orquestra de jazz formada por 22 instrutores do 
projeto SESI Arte do RN, coordenada e regida pelo músico, professor e maestro 
português Eugênio Graça. 
 
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. 
 
Programação completa no site: www.festbossajazz.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE     DATA: 06.08.14              EDITORIA: 
VIVER 

 
 
 
Classificação: Positiva 



 

 
VEÍCULO: SITE DROPS MAGAZINE    DATA: 06.08.14               
 
Exposição de Portinari é aberta em Natal | Drops Magazine 
 

 
 
A exposição “Portinari: Trabalho e Jogo” estará em Natal até o próximo dia 14 de 
agosto, mostrando um pouco do talentoso trabalho do renomado pintor brasileiro 
Cândido Portinari. Composta por 25 imagens com técnicas variadas do pintor, a 
exposição apresenta trabalhos de reprodução fotográfica de pinturas, gravuras e 
desenhos de Portinari. 
 
A abertura aconteceu nesta terça-feira (05), na Escola de Saberes Conexão Felipe 
Camarão, com a palestra da coordenadora do Núcleo de Arte, Educação e inclusão 
Social do Projeto Portinari, Suely Avellar. A exposição acontece das 9h às 11h30 e 
das 14h às 17h na Escola de Saberes Conexão Felipe Camarão, na Rua Maristela 
Alves, 579-A, em Felipe Camarão. O evento é realizado pelo projeto Conexão Felipe 
Camarão em parceria com o Sesc e o Projeto Portinari. O objetivo da exposição é 
facilitar o acesso do público aos acervos dos museus, principalmente para 



 

estudantes da rede pública de ensino. 
 
As obras expostas são destinadas ao público infanto-juvenil, e tem a finalidade de 
integrar os conceitos de trabalhar e brincar entre as crianças. Dentre as obras do 
artista, os visitantes poderão encontrar trabalhos como: Lavadeiras; Menino com 
carneiro; O sapateiro de Brodowski; Grupo de meninas brincando e Menino com 
pião. 
 
Para Suely Avellar, o projeto Conexão Felipe Camarão tem tudo a ver com as obras 
de Portinari, que sempre buscou valorizar através dos seus quadros a cultura 
popular brasileira. “O Conexão Felipe Camarão é o baluarte da cultura nordestina. 
Aqui não tem sotaque estrangeiro, só as raízes brasileiras. Portinari pintou as Raízes 
Brasileiras. A exposição mapeia muito a questão de dois temas de Portinari: o 
trabalhador brasileiro e os jogos e brincadeiras das crianças. Os alunos vão poder 
identificar tudo isso na exposição e os professores realizar  trabalhos sobre os dois 
temas”, garante Suely. A exposição de Portinari abre a programação do Conexão 
Brasil, evento do Conexão Felipe Camarão que é realizado sempre no segundo 
semestre do ano com patrocínio da Petrobras e Cosern. 
 
  
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: PORTAL G1    DATA: 05.08.14               
 
G1 - Mostra reúne obras de Portinari para o público infanto-juvenil em Natal - 
notícias em Rio Grande do Norte 
 

 
 
Mostra reúne obras de Portinari para o público infanto-juvenil em Natal  
 Exposição será na Escola de Saberes do projeto Conexão Felipe Camarão.Obras 
estarão disponíveis para visitação até o dia 14 de agosto.  
 
 A Escola de Saberes do projeto Conexão Felipe Camarão receberá de terça-feira (5) 
até 14 de agosto a exposição “Portinari: Trabalho e Jogo”, mostra do pintor 
brasileiro Cândido Portinari que reúne obras voltadas ao público infanto-juvenil. 
 
A exposição tem entrada gratuita e estará aberta para visitação na Escola de Saberes 
Conexão Felipe Camarão. Durante nove dias, serão apresentadas 25 imagens com 
técnicas variadas do pintor. São reproduções fotográficas de pinturas, gravuras e 
desenhos de Portinari. Com a iniciativa, o projeto pretende estimular o acesso aos 
acervos dos museus, principalmente para estudantes da rede pública de ensino. 
 
O Conexão Felipe Camarão existe em Natal há mais de 10 anos e trabalha com 
iniciativas socioeducativas, na formação de crianças e jovens da zona oeste da 
cidade. O projeto propõe integrar a cultura de tradição oral local, familiares das 
crianças e jovens, educadores e escolas públicas do bairro, além dos Mestres da 
Tradição, considerados ‘patrimônios imateriais’ do bairro de Felipe Camarão, na 
Zona Oeste de Natal. 
 
O projeto Conexão Felipe Camarão é patrocinado pelo Petrobras Cultural e pela 
Companhia Elétrica do Estado do Rio Grande do Norte (Cosern), em parceria com o 
Sesc/RN e o projeto Portinari. 
 
Exposição Portinari  



 

 Entrada: gratuita  
 Local: Escola de Saberes Conexão Felipe Camarão - Rua Maristela Alves, 579-A; 
bairro Felipe Camarão.  
 Datas: 5/8 a 14/8 (terça a sexta-feira)  
 Horário: manhã - 9h às 11h30 e tarde - 14h às 17h 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE    DATA: 05.08.14               
 
Mostra reúne em Natal obras de Portinari voltadas ao público infanto-juvenil | O 
Jornal de Hoje 
 

 
 
 
Entre os dias 5 e 14 de agosto, Natal irá receber a exposição “Portinari: Trabalho e 
Jogo”, mostra do pintor brasileiro Cândido Portinari que reúne obras voltadas ao 
público infanto-juvenil. A realização é do projeto Conexão Felipe Camarão, 
patrocinado pelo Petrobras Cultural e pela Companhia Elétrica do Estado do Rio 
Grande do Norte (Cosern), em parceria com o Sesc/RN e o projeto Portinari. 
 
A exposição tem entrada gratuita e estará aberta para visitação na Escola de Saberes 
Conexão Felipe Camarão. Durante nove dias, serão apresentadas 25 imagens com 
técnicas variadas do pintor. São reproduções fotográficas de pinturas, gravuras e 
desenhos de Portinari. Com a iniciativa, o projeto pretende estimular o acesso aos 
acervos dos museus, principalmente para estudantes da rede pública de ensino. 



 

 
O Conexão Felipe Camarão existe em Natal há mais de 10 anos e trabalha com 
iniciativas socioeducativas, na formação de crianças e jovens da zona oeste da 
cidade. O projeto propõe integrar a cultura de tradição oral local, familiares das 
crianças e jovens, educadores e escolas públicas do bairro, além dos Mestres da 
Tradição, considerados ‘patrimônios imateriais’ do bairro de Felipe Camarão. 
 
A exposição abre a programação do Conexão Brasil, evento do projeto realizado 
sempre no segundo semestre do ano. 
 
Entrada: gratuita  
Onde: Escola de Saberes Conexão Felipe Camarão – Rua Maristela Alves, 579-A; 
bairro Felipe Camarão.  
Quando: 5/8 a 14/8 (segunda a sexta-feira)  
Horário: Manhã – 9h às 11h30 e Tarde – 14h às 17h 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE NATAL NOTÍCIA    DATA: 05.08.14               
| Mostra reúne em Natal obras de Portinari voltadas ao público infanto-juvenil 
 
 

 
 
Entre os dias 5 e 14 de agosto, Natal irá receber a exposição “Portinari: Trabalho e 
Jogo”, mostra do pintor brasileiro Cândido Portinari que reúne obras voltadas ao 
público infanto-juvenil. A realização é do projeto Conexão Felipe Camarão, 
patrocinado pelo Petrobras Cultural e pela Companhia Elétrica do Estado do Rio 
Grande do Norte (Cosern), em parceria com o Sesc/RN e o projeto Portinari. 
 
A exposição tem entrada gratuita e estará aberta para visitação na Escola de Saberes 
Conexão Felipe Camarão. Durante nove dias, serão apresentadas 25 imagens com 
técnicas variadas do pintor. São reproduções fotográficas de pinturas, gravuras e 
desenhos de Portinari. Com a iniciativa, o projeto pretende estimular o acesso aos 
acervos dos museus, principalmente para estudantes da rede pública de ensino. 
 
O Conexão Felipe Camarão existe em Natal há mais de 10 anos e trabalha com 
iniciativas socioeducativas, na formação de crianças e jovens da zona oeste da 
cidade. O projeto propõe integrar a cultura de tradição oral local, familiares das 
crianças e jovens, educadores e escolas públicas do bairro, além dos Mestres da 
Tradição, considerados ‘patrimônios imateriais’ do bairro de Felipe Camarão. 
 
A exposição abre a programação do Conexão Brasil, evento do projeto realizado 
sempre no segundo semestre do ano. 
 
SERVIÇO:  
Exposição Portinari – Trabalho e Jogo  
Entrada: gratuita  
Onde: Escola de Saberes Conexão Felipe Camarão – Rua Maristela Alves, 579-A; 
bairro Felipe Camarão.  
Quando: 5/8 a 14/8 (segunda a sexta-feira)  
Horário: Manhã – 9h às 11h30 e Tarde – 14h às 17h 
 



 

 Cultura 
 
 
Classificação: Positiva 
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Mostra reúne em Natal obras de Portinari voltadas ao público infanto-juvenil - 
Notícias - Cultura - Nominuto.com 
 
 
Entre os dias 5 e 14 de agosto, Natal irá receber a exposição “Portinari: Trabalho e 
Jogo”, mostra do pintor brasileiro Cândido Portinari que reúne obras voltadas ao 
público infanto-juvenil. A realização é do projeto Conexão Felipe Camarão, 
patrocinado pelo Petrobras Cultural e pela Companhia Elétrica do Estado do Rio 
Grande do Norte (Cosern), em parceria com o Sesc e o projeto Portinari. 
 
A exposição tem entrada gratuita e estará aberta para visitação na Escola de Saberes 
Conexão Felipe Camarão. Durante nove dias, serão apresentadas 25 imagens com 
técnicas variadas do pintor. São reproduções fotográficas de pinturas, gravuras e 
desenhos de Portinari. Com a iniciativa, o projeto pretende estimular o acesso aos 
acervos dos museus, principalmente para estudantes da rede pública de ensino. 
 
O Conexão Felipe Camarão existe em Natal há mais de 10 anos e trabalha com 
iniciativas socioeducativas, na formação de crianças e jovens da zona oeste da 
cidade. O projeto propõe integrar a cultura de tradição oral local, familiares das 
crianças e jovens, educadores e escolas públicas do bairro, além dos Mestres da 
Tradição, considerados ‘patrimônios imateriais’ do bairro de Felipe Camarão. 
 
A exposição abre a programação do Conexão Brasil, evento do projeto realizado 
sempre no segundo semestre do ano. 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE    DATA: 06.08.14               
 
Senac/RN abre processo seletivo para contratação de profissionais | O Jornal de 
Hoje 
 

 
 
 
 
O Senac está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais. Há 
vagas para instrutores da área de Gestão e Negócios, Auxiliar de Serviços Gerais, 
Auxiliar Administrativo, Técnico em Edificações, bem como para profissionais 
formados em Biblioteconomia, Contabilidade, Pedagogia e Secretariado Executivo. 
 
As inscrições podem ser feitas até 14 de agosto, através do 
link: http://curriculoweb.rn.senac.br 
 
 Fonte:Gira Parnamirim 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE GIRA PARNAMIRIM    DATA: 05.08.14               
 

Senac abre processo seletivo 

Ter, 05 de Agosto de 2014 19:23 

O Senac está com 

processo seletivo aberto para contratação de profissionais. Há vagas para instrutores 

da área de Gestão e Negócios, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Administrativo, 

Técnico em Edificações, bem como para profissionais formados em Biblioteconomia, 

Contabilidade, Pedagogia e Secretariado Executivo. 

As inscrições podem ser feitas até 14 de agosto, através do 

link: http://curriculoweb.rn.senac.br 

Confira o edital completo: http://ow.ly/zZg8B 
- See more at: 
http://www.giraparnamirim.com.br/geral/2603.html#sthash.F6Yx9FYb.dpuf

http://curriculoweb.rn.senac.br/
http://ow.ly/zZg8B


 

VEÍCULO: BLOG ALUIZIO LACERDA    DATA: 06.08.14               
t e r ç a - f e i r a ,  a g o s t o  5  

Lançamento da Feira de Negócios de Assú e do Vale será dia 12 de agosto 
 

 
 
 
 A Feira de Negócios de Assú e do Vale (Fenavale) será apresentada oficialmente na 
próxima terça-feira, 12 de agosto, às 18 horas, no auditório do SEBRAE-RN, em Assú. 
 
Para o coquetel de apresentação a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), entidade 
promotora do evento, está convidando todos os parceiros do projeto, possíveis 
expositores e a imprensa em geral da região. Já são parceiros deste ano; Prefeitura 
Municipal do Assú, SEBRAE-RN, SENAC, Ministério do Trabalho, Ex-jure Advocacia, 
Fácil Educar, Radio Princesa-AM, 104 FM e Nova 89 FM. 
 
A Fenavale vai acontecer na Praça São João Batista, nos dias 25, 26 e 27 de 
setembro, e contará nessa sua ressureição, com mais de 100 stands para exposição, 
praça de alimentação, praça de eventos (arena), palco cultural, e com uma área 
exclusiva para divulgação de pequenos negócios gerados na região. 
 
“Vamos resgatar a nossa capacidade de fazer a melhor feira de negócios do interior 
do RN, gerar negócios para os empresários e divulgar nossas potencialidades” disse 
Edmilson Albino, presidente da CDL, confirmando os apoios já certos para a edição 
2014 da Fenavale 
 
Postado por Arafran Peter 
 
 
Classificação: Positiva 
 

http://www.arafran.com.br/?p=23831


 

VEÍCULO: BLOG DO ARAFRAN    DATA: 06.08.14               
 
Parceria entre Prefeitura e Senac garante qualificação profissional para os 
altorodriguenses – Notícias de Macau e Região 
 

 
 
ago 14 5 
 
Em Alto do Rodrigues estão em andamento oito cursos profissionalizantes do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em parceria 
com a Prefeitura, Escola Agrícola Jundiaí e Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 
 
Através do esforço do prefeito Abelardo Rodrigues, os cursos do Pronatec chegaram 
ao município para fortalecer e aumentar as oportunidades aos jovens e adultos 
abrindo vaga o mercado de trabalho, por meio de cursos de formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional. 
 
O Pronatec atualmente desenvolve no município, os cursos de eletricista predial, 



 

caldeireiro, manicure e pedicure, bovinicultor e fruticultor (Barrocas), assistente 
administrativo, vendedor, recepção em serviços de saúde e maquiagem. 
 
Com informações do Panorama do Alto 
 
  
 
Postado em Alto do Rodrigues por Arafran 
 
 
Classificação: Positiva 
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Lançamento da Feira de Negócios de Assú e do Vale será dia 12 de agosto – 
Notícias de Macau e Região 
 

 
 
 
ago 14 5 
 
 
 A Feira de Negócios de Assú e do Vale (Fenavale) será apresentada oficialmente na 
próxima terça-feira, 12 de agosto, às 18 horas, no auditório do SEBRAE-RN, em Assú. 
 
Para o coquetel de apresentação a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), entidade 
promotora do evento, está convidando todos os parceiros do projeto, possíveis 
expositores e a imprensa em geral da região. Já são parceiros deste ano; Prefeitura 
Municipal do Assú, SEBRAE-RN, SENAC, Ministério do Trabalho, Ex-jure Advocacia, 
Fácil Educar, Radio Princesa-AM, 104 FM e Nova 89 FM. 
 
A Fenavale vai acontecer na Praça São João Batista, nos dias 25, 26 e 27 de 
setembro, e contará nessa sua ressureição, com mais de 100 stands para exposição, 
praça de alimentação, praça de eventos (arena), palco cultural, e com uma área 
exclusiva para divulgação de pequenos negócios gerados na região. 
 
“Vamos resgatar a nossa capacidade de fazer a melhor feira de negócios do interior 
do RN, gerar negócios para os empresários e divulgar nossas potencialidades” disse 
Edmilson Albino, presidente da CDL, confirmando os apoios já certos para a edição 
2014 da Fenavale. 
 
  



 

 
Postado em Assú por Arafran 
 
 
Classificação: Positiva 
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