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VEÍCULO: SITE O MOSSOROENSE              DATA: 27.08.14              
Conheça melhores fornecedores no RN e CE à Petrobras 
 
Publicado em 27 de Agosto de 2014  
: por Regy Carte  

 
Produção de petróleo: Petrobras reconhece parceiros (Arquivos)A Petrobras 
realizou, ontem, a entrega do Prêmio Melhores Fornecedores de Bens e Serviços da 
Unidade de Operações de Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará 
(UO-RNCE). A cerimônia reuniu empresários de vários setores e gerentes da 
companhia. Essa é a 14ª edição do Prêmio, que avalia as etapas do processo de 
fornecimento de bens e serviços à Petrobras, além de reconhecer a importância das 
parcerias.  
 
Oito categorias foram premiadas, sendo quatro como fornecedores de bens: 
fornecedor regional, materiais e equipamentos para empreendimentos, materiais e 
equipamentos para manutenção industrial e materiais e equipamentos para poços; e 
outras quatro como fornecedores de serviços: apoio às operações, manutenção e 
inspeção, serviços técnicos especializados, construção e montagem. A análise dos 



 

concorrentes foi dividida em etapas eliminatórias e classificatórias, com avaliação 
desde a contratação até o pós-venda.  
 
“Nesse momento de celebração a Petrobras reconhece as empresas que 
contribuíram de forma destacada com os nossos compromissos e objetivos. Elas se 
apresentam com ênfase nos quesitos do respeito ao meio ambiente e segurança. O 
Prêmio busca, ainda, direcionar junto aos fornecedores o fomento de novas soluções 
e alternativas”, disse o gerente geral da Unidade de Operações de Exploração e 
Produção no Rio Grande do Norte e Ceará, Luiz Ferradans Mato.  
 
Promovido desde 1999, a iniciativa busca valorizar as empresas que prestam serviços 
e fornecem materiais com qualidade técnica, logística e comercial, seguindo os 
padrões de segurança, meio ambiente e saúde da Petrobras.  
 
Na ocasião, foi realizada, também, a entrega de menção honrosa ao Projeto Amigo 
Verde Gramorezinho, desenvolvido pela Associação de Amigos Moradores do Sítio 
Guamoré e Adjacências com patrocínio da Petrobras. O projeto trabalha com a 
implantação da agricultura orgânica na comunidade de Guamoré, zona Norte de 
Natal.  
 
Estiveram presentes na cerimônia representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado do Rio Grande do Norte (Fecomércio), Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), Centro de Tecnologia do Gás (Ctgas), Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN) e Ministério Público Estadual (MP). 
 
Como ser fornecedor da Petrobras  
 
Para ser fornecedor da Petrobras, as empresas precisam fazer parte do cadastro de 
fornecedores da companhia. A empresa interessada em se tornar fornecedora da 
Petrobras pode obter informações no site http://www.petronect.com.br/irj/portal. 
 
  
 
Lista dos vencedores 
 
FORNECEDORES DE BENS  
 
CATEGORIA FORNECEDOR REGIONAL  1º lugar: Nutre Alimentos Congelados LTDA  2º 
lugar: MM Comércio de Parafusos e Ferramentas LTDA  3º lugar: Jodiesel Rionorte 
Indústria Comércio e Serviços LTDA  
 
CATEGORIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EMPREENDIMENTOS1º lugar: Apolo 
Tubulars S/A2º lugar: Tubos Ipiranga Indústria e Comércio LTDA3º lugar: Brahme 



 

Comércio de Materiais Eletro Eletrônicos LTDACATEGORIA MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL1º lugar: Netzsch do Brasil 
Indústria e Comércio LTDA2º lugar: Emerson Process Management LTDA3º lugar: 
Polo Comércio e Serviços LTDACATEGORIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA 
POÇOS  1º lugar: Tenaris Confab Hastes de Bombeio S/A  2º lugar: Proquímica 
Indústria e Comércio S/A  3º lugar: Peróxidos do Brasil LTDA  
 
FORNECEDORES DE SERVIÇOS  
 
CATEGORIA APOIO ÀS OPERAÇÕES1º lugar: Randstad Brasil Recursos Humanos 
LTDA2º lugar: Device Engenharia de Automação LTDA3º lugar: MGF Engenharia e 
Administração LTDA  
 
CATEGORIA MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO1º lugar: Palessa Engenharia de Corrosão 
LTDA2º lugar: Nova Coating Tecnologia, Comércio e Serviços LTDA3º lugar: Liga – 
Montagem e Manutenção Eletromecânica LTDACATEGORIA SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS 1º lugar: PSG do Brasil LTDA2º lugar: Aplysia Assessoria e 
Consultoria LTDA3º lugar: Palessa Engenharia de Corrosão LTDA  
 
CATEGORIA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM  
 
1º lugar: Conel Construção e Engenharia LTDA  2º lugar: Norteng Engenharia 
LTDA  3º lugar: Construtora Granito LTDA  
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR              DATA: 27.08.14              
Candidatos ao governo do RN se confrontam em debate na Band Natal nesta 
quinta-feira 

 
 
 
Candidatos participam de debate da Band (Fotos: Alberto Leandro e Divulgação) 
A Band Natal exibirá nesta quinta-feira (28), a partir das 22h30, o primeiro debate 
entre os candidatos ao Governo do Estado do Estado do Rio Grande do Norte, no 
pleito eleitoral de 2014. O debate ocorrerá no Espaço Guinza e será mediado pelo 
jornalista Diógenes Dantas. A plateia será formada exclusivamente por convidados, 
entre eles membros da diretoria do Sistema Fecomércio, presidentes de Sindicatos 
Filiados à Federação, e autoridades. 
 
O debate será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos respondem 
perguntas de jornalistas convidados; no segundo, os candidatos fazem perguntas 
entre si, mediante sorteio (tanto de quem pergunta, quanto de quem responde); já 
no terceiro bloco, as perguntas serão feitas pela Fecomércio RN. 
 
No quarto bloco, os candidatos respondem a perguntas de telespectadores de Natal 
e do interior do estado. No quinto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas uns 
aos outros, mas desta vez a escolha é livre. Somente o candidato que abre a rodada 
de perguntas será sorteado. E por fim, no sexto bloco, será a vez das considerações 
finais dos candidatos, onde cada um terá o tempo de dois minutos. 
 
Participam os seguintes candidatos: Araken Farias (PSL); Henrique Eduardo Alves 
(PMDB) – Coligação ‘União pela Mudança’, formada pelo PMDB, PSB, PR, PROS, 
PSDB, DEM, Solidariedade, PDT, PRB, PPS, PHS, PTB, PV, PSC, PSDC, PMN, PRP e PTN; 
Robinson Faria (PSD) – Coligação ‘Liderados pelo Povo’, formada pelo PT, PC do B, PT 
do B, PSD, PP, PEN, PRTB, PTC e PPL; Robério Paulino (PSOL) e Simone Dutra (PSTU). 
 
Atualizado em 27 de agosto às 18:54 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIA   DATA: 27.08.14              
| Petrobras premia melhores fornecedores RN-CE 
 
 
A Petrobras realizou nesta terça-feira (26/8) a entrega do Prêmio Melhores 
Fornecedores de Bens e Serviços da Unidade de Operações de Exploração e 
Produção do Rio Grande do Norte e Ceará (UO-RNCE). A cerimônia reuniu 
empresários de vários setores e gerentes da companhia. Essa é a 14ª edição do 
Prêmio, que avalia as etapas do processo de fornecimento de bens e serviços à 
Petrobras, além de reconhecer a importância das parcerias. 
 
Oito categorias foram premiadas, sendo quatro como fornecedores de bens: 
fornecedor regional, materiais e equipamentos para empreendimentos, materiais e 
equipamentos para manutenção industrial e materiais e equipamentos para poços; e 
outras quatro como fornecedores de serviços: apoio às operações, manutenção e 
inspeção, serviços técnicos especializados, construção e montagem. A análise dos 
concorrentes foi dividida em etapas eliminatórias e classificatórias, com avaliação 
desde a contratação até o pós-venda. 
 
“Nesse momento de celebração a Petrobras reconhece as empresas que 
contribuíram de forma destacada com os nossos compromissos e objetivos. Elas se 
apresentam com ênfase nos quesitos do respeito ao meio ambiente e segurança. O 
Prêmio busca, ainda, direcionar junto aos fornecedores o fomento de novas soluções 
e alternativas”, disse o gerente geral da Unidade de Operações de Exploração e 
Produção no Rio Grande do Norte e Ceará, Luiz Ferradans Mato. 
 
Promovido desde 1999, a iniciativa busca valorizar as empresas que prestam serviços 
e fornecem materiais com qualidade técnica, logística e comercial, seguindo os 
padrões de segurança, meio ambiente e saúde da Petrobras. 
 
Na ocasião, foi realizada, também, a entrega de menção honrosa ao Projeto Amigo 
Verde Gramorezinho, desenvolvido pela Associação de Amigos Moradores do Sítio 
Guamoré e Adjacências com patrocínio da Petrobras. O projeto trabalha com a 
implantação da agricultura orgânica na comunidade de Guamoré, zona Norte de 
Natal. 
 
Estiveram presentes na cerimônia representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado do Rio Grande do Norte (Fecomércio), Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), Centro de Tecnologia do Gás (Ctgas), Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN) e Ministério Público Estadual (MP). 
 
Como ser fornecedor da Petrobras 
 



 

Para ser fornecedor da Petrobras, as empresas precisam fazer parte do cadastro de 
fornecedores da companhia. A empresa interessada em se tornar fornecedora da 
Petrobras pode obter informações no site http://www.petronect.com.br/irj/portal. 
 
Confira a lista dos ganhadores do Prêmio: 
 
FORNECEDORES DE BENS 
 
CATEGORIA FORNECEDOR REGIONAL  
1º lugar: Nutre Alimentos Congelados LTDA  
2º lugar: MM Comércio de Parafusos e Ferramentas LTDA  
3º lugar: Jodiesel Rionorte Indústria Comércio e Serviços LTDA 
 
CATEGORIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EMPREENDIMENTOS  
1º lugar: Apolo Tubulars S/A  
2º lugar: Tubos Ipiranga Indústria e Comércio LTDA  
3º lugar: Brahme Comércio de Materiais Eletro Eletrônicos LTDA 
 
CATEGORIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL  
1º lugar: Netzsch do Brasil Indústria e Comércio LTDA  
2º lugar: Emerson Process Management LTDA  
3º lugar: Polo Comércio e Serviços LTDA 
 
CATEGORIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS  
1º lugar: Tenaris Confab Hastes de Bombeio S/A  
2º lugar: Proquímica Indústria e Comércio S/A  
3º lugar: Peróxidos do Brasil LTDA 
 
FORNECEDORES DE SERVIÇOS 
 
CATEGORIA APOIO ÀS OPERAÇÕES  
1º lugar: Randstad Brasil Recursos Humanos LTDA  
2º lugar: Device Engenharia de Automação LTDA  
3º lugar: MGF Engenharia e Administração LTDA 
 
CATEGORIA MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO  
1º lugar: Palessa Engenharia de Corrosão LTDA  
2º lugar: Nova Coating Tecnologia, Comércio e Serviços LTDA  
3º lugar: Liga – Montagem e Manutenção Eletromecânica LTDA 
 
CATEGORIA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 
1º lugar: PSG do Brasil LTDA  
2º lugar: Aplysia Assessoria e Consultoria LTDA  



 

3º lugar: Palessa Engenharia de Corrosão LTDA 
 
CATEGORIA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 
 
1º lugar: Conel Construção e Engenharia LTDA  
2º lugar: Norteng Engenharia LTDA  
3º lugar: Construtora Granito LTDA 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL DA CNC  DATA: 27.08.14             
 27 August, 2014 

Fecomércio-RN apoia ciclo de 

palestras sobre o eSocial 
Adicionar aos meus Itens  

Uma nova era nas relações entre empregadores, empregados e governo, esse é o tema do ciclo de 

Conferências eSocial, que vai percorrer sete municípios do Rio Grande do Norte entre os dias 23 de 

setembro e 2 de outubro.  
A iniciativa conta com o apoio da Fecomércio-RN e tem como 

idealizadores órgãos e entidades do governo federal, como Caixa 

Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego e 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. Os seminários são voltados para 

empresários, contadores, chefes de setor de pessoal e advogados. Para 

realizar a inscrição, que é gratuita, clique aqui.  

As palestras serão ministradas por Raimundo Sérgio Dantas da Silva 

(auditor Fiscal do Trabalho); Carlos Tanure (auditor Fiscal da Receita 

Federal do Brasil); Marcelo Ramos de Souza (da Caixa Econômica 

Federal); e Deuzelândia Sousa Pimentel (do INSS). Além da Fecomércio, 

o ciclo de conferências do eSocial também conta com o apoio de Sebrae, 

Fiern, Fetronor, Sescon-RN e Conselho Regional de Contabilidade. 

http://www.cnc.org.br/flag/flag/paginas/27230?destination=node%2F27230&token=f2c48aeeb746f14ae1ce42a7bb022f74&has_js=1
https://docs.google.com/forms/d/1I0oX2rErgr10yN7kaR3VbTbbMdmeN9Gcqe4w8kHh_nk/viewform


 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO  DATA: 27.08.14              
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 /  
 Economia 
 /  
 Ciclo de palestras sobre o e-Social irá percorrer sete municípios potiguares e tem 
apoio da Fecomércio RN  
 
 27/08/2014 14h29 
  
 Ciclo de palestras sobre o e-Social irá percorrer sete municípios potiguares e tem 
apoio da Fecomércio RN 
 Comitê composto por órgãos e entidades federais vai levar detalhes do novo 
sistema a empresários, contadores e público geral a partir do dia 23 de setembro 
 
&quot;Uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e 
Governo&quot;, este é o tema do ciclo de Conferências eSocial, que irá percorrer 
sete municípios potiguares entre os dias 23 de setembro e 2 de outubro. O ciclo tem 
como idealizadores órgãos e entidades do Governo Federal como a Caixa Econômica 
Federal, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério da Previdência Social, 
Ministério do Trabalho e Emprego, e Secretaria da Receita Federal do Brasil. O ciclo 
conta com o apoio da Fecomércio RN. 
 
O objetivo das conferências é esclarecer o público interessado, e especialmente o 
empresariado, acerca do conceito do e-Social, bem como detalhar as mudanças no 
dia a dia das empresas que irão ocorrer após sua implantação. As conferências 
também oferecem informações básicas sobre o funcionamento do sistema. Os 
seminários são voltados para empresários, contadores, chefes de setor de pessoal, 
advogados. Para realizar a inscrição – que é inteiramente gratuita – basta clicar no 
link http://zip.net/bvpjCj e preencher o formulário. As vagas são limitadas. 
 
As palestras serão ministradas por representantes de cada órgão partícipe do 
eSocial. O Ministério do Trabalho e Emprego terá o palestrante Raimundo Sérgio 
Dantas da Silva (Auditor Fiscal do Trabalho);  a Receita Federal do Brasil (RFB) será 
Carlos Tanure (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil); pela Caixa Econômica 
Federal, Marcelo Ramos de Souza;  e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
Deuzelândia Sousa Pimentel. 
 
Além da Fecomércio, o ciclo de conferências do e-Social também conta com o apoio 
do Sebrae, Fiern, Fetronor, Sescon RN e Conselho Regional de Contabilidade. 
 
O eSocial 



 

 
O eSocial é um novo sistema que deve funcionar como uma folha de pagamento 
digital, unificando em uma plataforma on-line todas as informações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas. A partir deste projeto, todas  as empresas ficam 
obrigadas a enviar essas informações trabalhistas ao Governo Federal. 
 
Fonte: Fecomércio RN 
 
0 Comentário 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: PONTO DE VISTA         DATA: 27.08.14              
Ciclo de palestras sobre o e-Social tem apoio da Fecomércio RN | Ponto de Vista 
com Nelson Freire 
 

 
 
Posted on 27. Aug, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
“Uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo”, este é o 
tema do ciclo de Conferências eSocial, que irá percorrer sete municípios potiguares 
entre os dias 23 de setembro e 2 de outubro. O ciclo tem como idealizadores órgãos 
e entidades do Governo Federal como a Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho e 
Emprego, e Secretaria da Receita Federal do Brasil. O ciclo conta com o apoio da 
Fecomércio RN. 
 
O objetivo das conferências é esclarecer o público interessado, e especialmente o 
empresariado, acerca do conceito do e-Social, bem como detalhar as mudanças no 
dia a dia das empresas que irão ocorrer após sua implantação. As conferências 
também oferecem informações básicas sobre o funcionamento do sistema. Os 
seminários são voltados para empresários, contadores, chefes de setor de pessoal, 
advogados. Para realizar a inscrição – que é inteiramente gratuita – basta clicar no 
link http://zip.net/bvpjCj e preencher o formulário. As vagas são limitadas. 
 
As palestras serão ministradas por representantes de cada órgão partícipe do 
eSocial. O Ministério do Trabalho e Emprego terá o palestrante Raimundo Sérgio 
Dantas da Silva (Auditor Fiscal do Trabalho);  a Receita Federal do Brasil (RFB) será 
Carlos Tanure (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil); pela Caixa Econômica 
Federal, Marcelo Ramos de Souza;  e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
Deuzelândia Sousa Pimentel. 
 
Além da Fecomércio, o ciclo de conferências do e-Social também conta com o apoio 
do Sebrae, Fiern, Fetronor, Sescon RN e Conselho Regional de Contabilidade. 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 27.08.14              
Palestras sobre e-Social vão a sete municípios do RN com apoio da Fecomércio RN 
 
 
“Uma nova era nas relações entre Empregadores, Empregados e Governo”, este é o 
tema do ciclo de Conferências e-Social, que irá percorrer sete municípios potiguares 
entre os dias 23 de setembro e 2 de outubro. O ciclo tem como idealizadores órgãos 
e entidades do Governo Federal como a Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho e 
Emprego, e Secretaria da Receita Federal do Brasil. O ciclo conta com o apoio da 
Fecomércio RN. 
 
O objetivo das conferências é esclarecer o público interessado, e especialmente o 
empresariado, acerca do conceito do e-Social, bem como detalhar as mudanças no 
dia a dia das empresas que irão ocorrer após sua implantação. As conferências 
também oferecem informações básicas sobre o funcionamento do sistema. Os 
seminários são voltados para empresários, contadores, chefes de setor de pessoal, 
advogados. Para realizar a inscrição – que é inteiramente gratuita – basta clicar no 
link http://zip.net/bvpjCj e preencher o formulário. As vagas são limitadas. 
 
As palestras serão ministradas por representantes de cada órgão partícipe do 
eSocial. O Ministério do Trabalho e Emprego terá o palestrante Raimundo Sérgio 
Dantas da Silva (Auditor Fiscal do Trabalho); a Receita Federal do Brasil (RFB) será 
Carlos Tanure (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil); pela Caixa Econômica 
Federal, Marcelo Ramos de Souza; e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
Deuzelândia Sousa Pimentel.  
Além da Fecomércio, o ciclo de conferências do e-Social também conta com o apoio 
do Sebrae, Fiern, Fetronor, Sescon RN e Conselho Regional de Contabilidade. 
 
O eSocial  
O eSocial é um novo sistema que deve funcionar como uma folha de pagamento 
digital, unificando em uma plataforma on-line todas as informações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas. A partir deste projeto, todas as empresas ficam 
obrigadas a enviar essas informações trabalhistas ao Governo Federal.  
* Com informações da Fecomércio 
 
Atualizado em 27 de agosto às 11:27 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO RANIER LIRA         DATA: 27.08.14              
Número de contas atrasadas pelo consumidor cresce mais 
 
 
O aumento da inadimplência mais que dobrou no Rio Grande do Norte neste ano. 
No acumulado de janeiro a julho de 2014, o Estado registrou um crescimento de 
10,5%, frente aos 4,3% do mesmo período de 2013. Mas a variação no número de 
dívidas atrasadas entre os potiguares nos sete primeiros meses de 2014 poderia ser 
ainda maior, não fossem os números de julho. No mês passado, o RN teve queda de 
27,5% na inadimplência, em relação a julho de 2013. O dado diverge do que ocorreu 
em junho, quando as contas em atraso cresceram 20,5% em relação ao mesmo mês 
do ano passado. Os números são do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) no RN. 

 
O aumento da inadimplência é apontado por representantes do comércio potiguar 
com um dos vilões para que o ano não tenha sido dos melhores em vendas. 
“Estamos com juros altos, inflação alta, o crédito diminuiu, a inadimplência está 
aumentando e isso tudo está gerando essa situação no mercado de maneira geral”, 
avaliou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Natal), Amauri Fonseca, 
em reportagem publicada na última quinta-feira. Dados da Fecomércio-RN mostram 
que o percentual de crescimento acumulado nas vendas de janeiro a junho deste 
ano foi de 3,2%, bem abaixo dos 9,4% registrados no mesmo período de 2013. 
 
Fonte: Tribuna do Norte 
 



 

Did you like this article? Share it with your friends! 
 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: PORTAL NO AR          DATA: 27.08.14              
A cantora potiguar Camila Masiso é finalista do Samsung E-Festival 
 
Entre mais de 600 participantes de todo o Brasil, a cantora potiguar Camila Masiso 
foi selecionada para ser uma das cinco finalistas do Samsung E-Festival. A música 
“Rei do Povo”, do seu mais novo trabalho, “Patuá”, foi a escolhida para concorrer na 
categoria “Melhor Canção”. Agora, ela depende do voto popular para vencer o 
festival promovido pela empresa transnacional. Até o dia 05/09, é possível votar no 
site  www.efestival.com.br. 
 
O resultado será divulgado no último dia de votação (05/09). A comissão julgadora, 
liderada pelo curador artístico, cantor, compositor e produtor musical Thomas Roth, 
selecionou os cinco melhores e mais talentosos artistas que tiveram suas canções 
inéditas inscritas no Samsung E-Festival. Criatividade, originalidade e harmonização 
foram consideradas. Além de Camila Masiso, também concorrem na categoria 
“Melhor Canção”: Tibless (MG), General Bonimores (RS), Pão de Hamburguer (PR) e 
Eric Matern (SP). A potiguar é a única voz feminina na categoria. 
 
O Samsung E-Festival premiará os três melhores com R$ 5 mil (cinco mil reais) para o 
terceiro colocado; R$ 15 mil (quinze mil reais) para o segundo lugar e R$ 30 mil 
(trinta mil reais) para o grande vencedor. O artista mais votado receberá também o 
apoio artístico de Thomas Roth e da curadoria do projeto para a construção de seu 
plano de carreira. 
 
O Samsung E-Festival terá encerramento nacional em grande estilo. Estão previstas 
apresentações dos vencedores em shows com a participação de grandes nomes da 
Música Popular Brasileira em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, em datas que 
serão divulgadas em breve. 
 
Camila 
 
A música “Rei do Povo” faz parte do repertório de “Patuá”, trabalho recém-lançado 
por Camila Masiso no Teatro Riachuelo, em Natal. O show do álbum também foi 
levado a Paris, a Currais Novos e à praia de Pipa. A canção que concorre no Samsung 
E-Festival é composta por Vinícius Lins, Alex Amorim e João Henrique Koerig, e 
arranjada pelos músicos norte-rio-grandenses Diogo Guanabara, Rogério Pitomba e 
Henrique Pacheco. 
 
Camila Masiso começou a carreira solo em 2009, cantando clássicos do samba e da 
bossa nova em Natal. O seu primeiro disco autoral foi “Boas Novas”, lançado em 
2010, com nove canções inéditas. A cantora foi finalista do festival MPBeco, recebeu 
prêmio Hangar de “Intérprete Revelação” em 2010, ganhou prêmio O Poti, 
promovido pelo jornal Diário de Natal, na categoria “Artista Popular”, após ser a 
mais votada na internet, participou de duas edições do projeto Parcerias Sinfônicas, 



 

do Sesc RN – a primeira edição, na qual foi solista, também levou prêmio Hangar de 
“Melhor Show do Ano” (2011) –  e levou seu talento a países como França, Itália, 
Áustria e Eslovênia.  
 
No cenário atual, se firma como uma grande aposta da música popular brasileira. 
Tocou em grandes palcos, como o do Teatro Rival (RJ), e participou de shows com 
artistas como Roberto Menescal, um dos criadores da bossa nova, e a cantora 
mexicana Julieta Venegas, duas vezes ganhadora do Grammy Latino. 
 
Serviço: 
 
O quê? Camila Masiso está entre finalistas do Samsung E-FestivalAté quando 
votar? Até dia 05/09Como votar? No site www.efestival.com.br (categoria “Melhor 
Canção”)Veja vídeo  de “O Rei do 
Povo”: https://www.youtube.com/watch?v=e9Vd6s3Z-agSite oficial de Camila 
Masiso: www.camilamasiso.com.br 
 
–  
 
Atualizado em 27 de agosto às 12:36 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG LEONARDO SODRÉ          DATA: 27.08.14              
.: Camila Masiso é finalista do Samsung E-Festival 
 

 
 
Cantora potiguar concorre na categoria Melhor Canção com ‘Rei do Povo’, do CD 
Patuá. Votação online para escolher vencedores pode ser feita até dia 05/09 
 
Entre mais de 600 participantes de todo o Brasil, a cantora potiguar Camila Masiso 
foi selecionada para ser uma das cinco finalistas do Samsung E-Festival. A música 
“Rei do Povo”, do seu mais novo trabalho, “Patuá”, foi a escolhida para concorrer na 
categoria “Melhor Canção”. Agora, ela depende do voto popular para vencer o 
festival promovido pela empresa transnacional. Até o dia 05/09, é possível votar no 
site  www.efestival.com.br.  
O resultado será divulgado no último dia de votação (05/09). A comissão julgadora, 
liderada pelo curador artístico, cantor, compositor e produtor musical Thomas Roth, 
selecionou os cinco melhores e mais talentosos artistas que tiveram suas canções 
inéditas inscritas no Samsung E-Festival. Criatividade, originalidade e harmonização 
foram consideradas. Além de Camila Masiso, também concorrem na categoria 
“Melhor Canção”: Tibless (MG), General Bonimores (RS), Pão de Hamburguer (PR) e 
Eric Matern (SP). A potiguar é a única voz feminina na categoria. 



 

 
O Samsung E-Festival premiará os três melhores com R$ 5 mil (cinco mil reais) para o 
terceiro colocado; R$ 15 mil (quinze mil reais) para o segundo lugar e R$ 30 mil 
(trinta mil reais) para o grande vencedor. O artista mais votado receberá também o 
apoio artístico de Thomas Roth e da curadoria do projeto para a construção de seu 
plano de carreira. 
 
O Samsung E-Festival terá encerramento nacional em grande estilo. Estão previstas 
apresentações dos vencedores em shows com a participação de grandes nomes da 
Música Popular Brasileira em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, em datas que 
serão divulgadas em breve. 
 
Sobre Camila Masiso 
 
A música “Rei do Povo” faz parte do repertório de “Patuá”, trabalho recém-lançado 
por Camila Masiso no Teatro Riachuelo, em Natal. O show do álbum também foi 
levado a Paris, a Currais Novos e à praia de Pipa. A canção que concorre no Samsung 
E-Festival é composta por Vinícius Lins, Alex Amorim e João Henrique Koerig, e 
arranjada pelos músicos norte-rio-grandenses Diogo Guanabara, Rogério Pitomba e 
Henrique Pacheco. 
 
Camila Masiso começou a carreira solo em 2009, cantando clássicos do samba e da 
bossa nova em Natal. O seu primeiro disco autoral foi “Boas Novas”, lançado em 
2010, com nove canções inéditas. A cantora foi finalista do festival MPBeco, recebeu 
prêmio Hangar de “Intérprete Revelação” em 2010, ganhou prêmio O Poti, 
promovido pelo jornal Diário de Natal, na categoria “Artista Popular”, após ser a 
mais votada na internet, participou de duas edições do projeto Parcerias Sinfônicas, 
do Sesc RN – a primeira edição, na qual foi solista, também levou prêmio Hangar de 
“Melhor Show do Ano” (2011) –  e levou seu talento a países como França, Itália, 
Áustria e Eslovênia. No cenário atual, se firma como uma grande aposta da música 
popular brasileira. Tocou em grandes palcos, como o do Teatro Rival (RJ), e 
participou de shows com artistas como Roberto Menescal, um dos criadores da 
bossa nova, e a cantora mexicana Julieta Venegas, duas vezes ganhadora do 
Grammy Latino. 
 
Serviço:  
O quê? Camila Masiso está entre finalistas do Samsung E-Festival  
Até quando votar? Até dia 05/09  
Como votar? No site www.efestival.com.br (categoria “Melhor Canção”)  
Veja vídeo  de “O Rei do Povo”: https://www.youtube.com/watch?v=e9Vd6s3Z-ag  
Site oficial de Camila Masiso: www.camilamasiso.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE REVISTA DEGUSTE         DATA: 27.08.14              
Promoção - Sabores Bistrô - Deguste 
 

 
Sabores Bistrô  
  
Desconto no Festival do Cordeiro Serrano 
 
 Fotos: Rogério Vital / Deguste 
 
 REGULAMENTO  



 

 
 Depois do enorme sucesso do Festival Cultural e Gastronômico em Serra de São 
Bento, o chef Diel Figueiredo promoverá em setembro, no Sabores Bistrô, o Festival 
do Cordeiro Serrano. No DegusteAqui, você terá a oportunidade de saborear os 
pratos mais pedidos durante o festival. Cordeiro Serrano ou Costelinha Estrela da 
Serra, e ainda inclui a sobremesa de Mousse de Maracujá. De R$ R$ 59,90 por R$ 
29,90 
 
   
 
   
 
 O Sabores Bistrô é um restaurante de cozinha autoral do chef, produtor e criador de 
ovinos, Diel Figueiredo, que inaugurou o restaurante 2013. A casa fica situada no 
conjunto Potilândia, na rua Granada, aquela que começa ao lado do SESC, e é 
especializada em cortes especiais de cordeiro e possui também um cardápio com 
pratos de frutos do mar e culinária internacional. Quem gosta de fazer turismo 



 

gastronômico vai adorar a novidade. 
 
   
 
 Sabores Bistrô 
 
 Rua Granada, 30 (Rua lateral ao Sesc) 
 
 Potilândia – Natal/RN 
 
 Fone: (84) 2226-0405 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 27.08.14              
 
Projeto Sesc Dramaturgia oferece oficinas gratuitas em três cidades - Portal No Ar 
 
O projeto Sesc Dramaturgia abriu inscrições para a oficina O Sagrado na 
Dramaturgia, ministrada pela escritora, diretora e dramaturga baiana Adelice Souza. 
Gratuita, a oficina oferece 72 vagas para três cidades: Natal, que recebe inscrições 
até o dia 28; Caicó, com inscrições realizadas até o dia 30; e Mossoró, cujas 
inscrições podem ser feitas até dia 3 de setembro. Os formulários para se inscrever 
nas oficinas estão disponíveis aqui. 
 
Em muitas cidades do país, acontecem anualmente eventos teatrais relacionados a 
datas sagradas do calendário cívico. A oficina O Sagrado na Dramaturgia pretende 
abordar as diversas formas de narrativa, linguagem e estrutura dramatúrgicas que 
envolvem a elaboração e a encenação de obras com temáticas relacionadas ao 
sagrado em suas mais variadas matrizes. Por isso, foram selecionadas para estudo 
peças dos mais variados estados brasileiros, com propostas estéticas bem 
diversificadas. São elas O Baile do Menino Deus (PE), O Livro de Jó (SP), A Procissão 
(CE), A Paixão de Cristo (BA) e Exu, a Boca do Universo (BA). 
 
A experiência adquirida na oficina possibilita que os participantes adquiram 
habilidades para realizar leituras dramáticas e pequenas encenações em suas zonas 
de atuação. Leituras, análises narrativas, técnicas de voz, noções básicas de figurino, 
espaço-tempo, cenário, iluminação e muito mais integram a metodologia. 
 
Serviço: 
 
Sesc Dramaturgia abre inscrições para oficina “O Sagrado na Dramaturgia” 
 
Quando: 
 
Natal - Inscrições até 28/08 | Aulas de 28 a 30/08, das 14h às 18h, no DEART-UFRN 
 
Caicó - Inscrições até 30/08 | Aulas de 01 a 03/09 na Casa de Cultura 
 
Mossoró - Inscrições até 03/09 | Aulas de 05 a 07/09 no Teatro Dix-Huit Rosado 
 
Atualizado em 27 de agosto às 14:24 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR         DATA: 27.08.14              
 
Oficina com guitarrista norte-americano encerra eventos do Fest Bossa & Jazz 
 
A última ação do Fest Bossa &amp; Jazz 2014 aconteceu na noite desta segunda-
feira (25), quando aconteceu no auditório do Sesc do Centro, o workshop com o 
guitarrista americano Eric Gales. Acompanhado de um intérprete, Eric passou mais 
de 1 hora e meia conversando com uma plateia formada por músicos e fãs. 
 
Eric Gales foi a última atração do Fest Bossa &amp; Jazz, na noite do domingo em 
Pipa, e fez o público delirar com seu show. Dotado de técnica e feelin’ apurado, 
Gales é um guitarrista afro-americano, nascido em Memphis, Tennessee.  
 
Começou a tocar guitarra aos 4 anos com seu irmão mais velho Eugene. Aos 11 anos 
ganhou concursos regionais de blues amador, sendo imediatamente comparado a 
Jimi Hendrix. Apesar de destro, foi influenciado pelo avô Dempsey Garrett a tocar 
com a mão esquerda, com a guitarra invertida e sem mexer na posição das cordas. 
Não bastasse isso, ainda tinha uma Fender Stratocaster e sua música era fortemente 
influenciada pelo Hendrix. Eric Gales é considerado um dos melhores guitarristas do 
mundo. 
 
Para Juçara Figueiredo, idealizadora e coordenadora geral do Fest Bossa &amp; Jazz, 
a quinta edição do evento foi um sucesso. Ela garante que a edição de 2015 já está 
sendo preparada.  
 
Atualizado em 27 de agosto às 13:04 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG LEONARDO SODRÉ          DATA: 27.08.14              
 
.: Últimos dias para se inscrever na oficina gratuita do Sesc Dramaturgia 
 
 

 
 
“O Sagrado na Dramaturgia” recebe inscrições online até o dia 28 em Natal. Oficina 
também será ministrada em Mossoró e Caicó 
 
Encerram nesta quinta-feira (28/09) as inscrições para a oficina “O Sagrado na 
Dramaturgia”, realizada em Natal. Gratuita, a oficina do projeto Sesc Dramaturgia 
oferece 24 vagas, e acontece de 28 a 30/08, das 14h às 18h, no Departamento de 
Artes da UFRN (DEART). As inscrições podem ser feitas no site do Sesc RN, o 
www.sescrn.com.br.  
Mais duas cidades potiguares receberão a oficina “O Sagrado na Dramaturgia”: 
Caicó, cujas inscrições vão até dia 30/08; e Mossoró, com inscrições encerradas dia 
03/09. São disponibilizadas igualmente 24 vagas para cada cidade, e os formulários 
de inscrição também estão disponíveis no site do Sesc RN. 
 
Em muitas cidades do país, acontecem anualmente eventos teatrais relacionados a 
datas sagradas do calendário cívico. A oficina “O Sagrado na Dramaturgia” pretende 
abordar as diversas formas de narrativa, linguagem e estrutura dramatúrgicas que 
envolvem a elaboração e a encenação de obras com temáticas relacionadas ao 
sagrado em suas mais variadas matrizes. Por isso, foram selecionadas para estudo 
peças dos mais variados estados brasileiros, com propostas estéticas bem 
diversificadas. São elas: “O Baile do Menino Deus” ( PE), “O Livro de Jó” (SP), “A 
Procissão” (CE), “A Paixão de Cristo” (BA) e “Exu, a Boca do Universo” (BA). 
 
A experiência adquirida na oficina possibilita que os participantes adquiram 



 

habilidades para realizar leituras dramáticas e pequenas encenações em suas zonas 
de atuação. Leituras, análises narrativas, técnicas de voz, noções básicas de figurino, 
espaço-tempo, cenário, iluminação e muito mais integram a metodologia. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc Dramaturgia abre inscrições para oficina “O Sagrado na  Dramaturgia”  
Quando e onde?  
NATAL  
Inscrições até 28/08 | Aulas de 28 a 30/08, das 14h às 18h, no DEART-UFRN  
CAICÓ  
Inscrições até 30/08 | Aulas de 01 a 03/09 na Casa de Cultura  
MOSSORÓ  
Inscrições até 03/09 | Aulas de 05 a 07/09 no Teatro Dix-huit Rosado  
Como se inscrever? No site www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG LEONARDO SODRÉ          DATA: 27.08.14              
 
.: Inscrições para o futsal dos Jogos dos Comerciários em Natal encerram sexta-
feira 
 

 
 
 
As inscrições para as demais modalidades devem ser feitas até uma semana antes da 
competição 
 
Terminam nesta sexta-feira (29/08), as inscrições em Natal para as equipes de futsal 
dos Jogos dos Comerciários 2014, evento promovido pelo Sistema Fecomércio, 
realizado através do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). 
Os interessados devem se inscrever de 08 às 12h e das 14h às 18h30, na Central de 
Atendimento do Sesc Centro, localizado na Rua: Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta.  
Em 2013, 48 equipes participaram da modalidade em Natal, e para este ano, os 
organizadores esperam inscrever 68 empresas. Além do futsal, os Jogos dos 
Comerciários contemplam 10 modalidades esportivas (natação, travessia marítima, 
vôlei de praia, futebol society, queimada, xadrez, karatê, badminton, vôlei quarteto 



 

e futevôlei). 
 
Os jogos acontecem em Natal, Macaíba, Caicó e Mossoró. A abertura em Natal será 
no dia 04/09, às 18h30, no ginásio do Sesc Centro. Informações sobre os jogos nas 
quatro cidades estão disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Serviço:  
O quê? Inscrições para os Jogos dos Comerciários  
Quando?  
NATAL  
Até 29/08 (futsal) e até uma semana antes da competição (demais modalidades) no 
Sesc Centro (Rua Cel. Cascudo, 33, Cidade Alta)  
MACAÍBA  
Até 05/09 no Sesc Macaíba (Rua Professor Caetano, nº. 310, Centro)  
MOSSORÓ  
Até 05/09  no Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia)  
CAICÓ  
De 01 a 19/09 no Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem)  
Mais informações: www.sescrn.com.br | (84) 3211-5577 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: NATAL NOTÍCIA   DATA: 27.08.14              
 
|   Oficina com guitarrista Eric Gales fecha Fest Bossa & Jazz 
 

 
 
A última ação do Fest Bossa &amp; Jazz 2014 aconteceu na noite desta segunda-
feira (25), quando aconteceu no auditório do Sesc do Centro, o workshop com o 
guitarrista americano Eric Gales. Acompanhado de um intérprete, Eric passou mais 
de 1 hora e meia conversando com uma plateia formada por músicos e fãs. 
 
Eric Gales foi a última atração do Fest Bossa &amp; Jazz, na noite do domingo em 
Pipa, e fez o público delirar com seu show. Dotado de técnica e feelin’ apurado, 
Gales é um guitarrista afro-americano, nascido em Memphis, Tennessee. Começou a 
tocar guitarra aos 4 anos com seu irmão mais velho Eugene. Aos 11 anos ganhou 
concursos regionais de blues amador, sendo imediatamente comparado a Jimi 
Hendrix. Apesar de destro, foi influenciado pelo avô Dempsey Garrett a tocar com a 
mão esquerda, com a guitarra invertida e sem mexer na posição das cordas. Não 
bastasse isso, ainda tinha uma Fender Stratocaster e sua música era fortemente 



 

influenciada pelo Hendrix. Eric Gales é considerado um dos melhores guitarristas do 
mundo. 
 
Para Juçara Figueiredo, idealizadora e coordenadora geral do Fest Bossa &amp; Jazz, 
a quinta edição do evento foi um sucesso. Ela garante que a edição de 2015 já está 
sendo preparada. Agora é só aguardar. 
 
 Cultura 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE HOJE  DATA: 27.08.14              
 
                                                                    | O Jornal de 
Hoje 
 

 
 
Foto: Divulgação 
A última ação do Fest Bossa &amp; Jazz 2014 aconteceu na noite desta segunda-
feira (25), quando aconteceu no auditório do Sesc do Centro, o workshop com o 
guitarrista americano Eric Gales. Acompanhado de um intérprete, Eric passou mais 
de 1 hora e meia conversando com uma plateia formada por músicos e fãs. 
 
Eric Gales foi a última atração do Fest Bossa &amp; Jazz, na noite do domingo em 
Pipa, e fez o público delirar com seu show. Dotado de técnica e feelin’ apurado, 
Gales é um guitarrista afro-americano, nascido em Memphis, Tennessee. Começou a 
tocar guitarra aos 4 anos com seu irmão mais velho Eugene. Aos 11 anos ganhou 
concursos regionais de blues amador, sendo imediatamente comparado a Jimi 
Hendrix. Apesar de destro, foi influenciado pelo avô Dempsey Garrett a tocar com a 
mão esquerda, com a guitarra invertida e sem mexer na posição das cordas. Não 
bastasse isso, ainda tinha uma Fender Stratocaster e sua música era fortemente 
influenciada pelo Hendrix. Eric Gales é considerado um dos melhores guitarristas do 
mundo. 
 
Para Juçara Figueiredo, idealizadora e coordenadora geral do Fest Bossa &amp; Jazz, 
a quinta edição do evento foi um sucesso e que a edição de 2015 já está sendo 
preparada. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS  DATA: 27.08.14              
Projeto Sesc Dramaturgia oferece oficina gratuita em Caicó - Blog do Marcos 
Dantas 
 

 
 
 
O projeto Sesc Dramaturgia abriu inscrições para a oficina gratuita “O Sagrado na 
Dramaturgia”, realizada em Mossoró de 01 a 03 de setembro . Ministrada pela 
escritora, diretora e dramaturga baiana Adelice Souza, a oficina recebe inscrições até 
dia 30 de agosto no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. As aulas para o grupo 
formado por 24 alunos acontecerão no teatro Dix-huit Rosado. 
 
Mais duas cidades potiguares receberão a oficina “O Sagrado na Dramaturgia”: 
Natal, cujas inscrições vão até dia 28/08; e Mossoró, com inscrições encerradas dia 
03/09. São ofertadas igualmente 24 vagas para cada cidade, e os formulários de 
inscrição também estão disponíveis no site do Sesc RN. Por isso, foram selecionadas 
para estudo peças dos mais variados estados brasileiros, com propostas estéticas 
bem diversificadas. São elas: “O Baile do Menino Deus” ( PE), “O Livro de Jó” (SP), “A 
Procissão” (CE), “A Paixão de Cristo” (BA) e “Exu, a Boca do Universo” (BA). 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 27.08.14              
Domingo tem contação de histórias no Parque das Dunas | Blog do BG 
 

 
 
 
 
O Grupo Estação de Teatro está circulando pela região Nordeste desde abril deste 
ano, e no próximo domingo (31/8) retorna à casa e apresenta ao público natalense o 
espetáculo infantil “Estação dos Contos”, às 10h, no anfiteatro do Parque das Dunas. 
A apresentação é gratuita e a entrada no Parque custa apenas R$1,00 por pessoa. 
 
A trupe vem se destacando na cena teatral do Nordeste, com o espetáculo adulto 
“Guerra, Formigas e Palhaços”, selecionado para participar de importantes festivais 
da região, como o Festival de Inverno de Garanhuns – FIG 2014, em Pernambuco. No 
mês setembro o espetáculo participa do Festival Nordestino de Teatro de 
Guaramiranga (CE) e da primeira edição da Mostra Internacional de Teatro de João 
Pessoa – MIT, na Paraíba. 
 
Recentemente o Estação de Teatro foi selecionado no Edital Natal em Cena 2014 da 
Prefeitura do Natal, através da Funcarte, que prevê a montagem do novo espetáculo 
de rua do grupo, “O Quintal de Luís: memórias do menino Cascudo”. Inspirado na 
obra de Luís da Câmara Cascudo, o grupo fará um recorte real e fabular de suas 
memórias. A estreia do espetáculo já tem data marcada: dia 05 de dezembro na 
zona Norte de Natal. 
 
SOBRE O ESTAÇÃO DOS CONTOS 



 

 
Estação dos Contos  – teaser: http://bit.ly/UAuWYS 
 
Com direção de Rogério Ferraz,  é um espetáculo de contação de histórias 
intercaladas com músicas e brincadeiras populares, contadas e cantadas pelos atores 
Caio Padilha, Nara Kelly e Manu Azevedo. A pesquisa em contação de histórias é 
uma marca do grupo Estação de Teatro que traz como experiência o espetáculo 
Fábulas (grupo Clowns de Shakespeare), que tanto na criação do espetáculo quanto 
na atuação participaram Nara Kelly e Rogério Ferraz (ator premiado pela APCA e 
FEMSA/Coca-Cola). Classificação: Livre. 
 
SOBRE O GRUPO 
 
O Grupo Estação de Teatro surgiu em 2009, na cidade de Natal/RN, formado pelos 
atores Rogério Ferraz, Nara Kelly, Caio Padilha e Manu Azevedo. Comprometidos 
com a qualidade artística e o respeito ao público, iniciaram uma pesquisa em 
contação de histórias, que resultou em dois espetáculos infantis, intitulados “Em 
Cada Canto Um Conto” e “Estação dos Contos”. A montagem mais recente do grupo 
é o espetáculo “Guerra, Formigas e Palhaços”, dessa vez voltado para o público 
adulto. Em 2014, a partir do projeto de circulação Caravana Estação Nordeste, o 
grupo ganhou duas novas integrantes, a produtora Tatiane Fernandes e a jornalista e 
atriz Joanisa Prates. 
 
O Estação está circulando desde abril deste ano com os dois espetáculos do seu 
repertório, oficina de contação de histórias e intercâmbio com grupo local em cada 
cidade. A Caravana Estação Nordeste é um projeto de circulação do grupo em 
parceria com a Mapa Realizações Culturais, apoio do SESC, e realizado através do 
Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 2013. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI  DATA: 27.08.14              
Projeto Sesc Dramaturgia oferece oficina gratuita em Caicó   - 
 

 
 
O projeto Sesc Dramaturgia abriu inscrições para a oficina gratuita “O Sagrado na 
Dramaturgia”, realizada em Mossoró de 01 a 03 de setembro . Ministrada pela 
escritora, diretora e dramaturga baiana Adelice Souza, a oficina recebe inscrições até 
dia 30 de agosto no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. As aulas para o grupo 
formado por 24 alunos acontecerão no teatro Dix-huit Rosado. 
 
Mais duas cidades potiguares receberão a oficina “O Sagrado na Dramaturgia”: 
Natal, cujas inscrições vão até dia 28/08; e Mossoró, com inscrições encerradas dia 
03/09. São ofertadas igualmente 24 vagas para cada cidade, e os formulários de 
inscrição também estão disponíveis no site do Sesc RN. Por isso, foram selecionadas 
para estudo peças dos mais variados estados brasileiros, com propostas estéticas 
bem diversificadas. São elas: “O Baile do Menino Deus” ( PE), “O Livro de Jó” (SP), “A 
Procissão” (CE), “A Paixão de Cristo” (BA) e “Exu, a Boca do Universo” (BA). 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Projeto Sesc Dramaturgia oferece oficina gratuita em Caicó  
 
O projeto Sesc Dramaturgia abriu inscrições para a oficina gratuita “O Sagrado na 
Dramaturgia”, realizada em Mossoró de 01 a 03/09 . Ministrada pela escritora, 
diretora e dramaturga baiana Adelice Souza, a oficina recebe inscrições até dia 30 de 
agosto no site do Sesc RN, owww.sescrn.com.br. As aulas para o grupo formado por 
24 alunos acontecerão no teatro Dix-huit Rosado. 
 
Mais duas cidades potiguares receberão a oficina “O Sagrado na Dramaturgia”: 
Natal, cujas inscrições vão até dia 28 de agosto; e Mossoró, com inscrições 
encerradas dia 03 de setembro. São ofertadas igualmente 24 vagas para cada cidade, 
e os formulários de inscrição também estão disponíveis no site do Sesc RN. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Últimos dias para se inscrever na oficina gratuita do Sesc Dramaturgia 
 
Encerram nesta quinta-feira (28/09) as inscrições para a oficina “O Sagrado na 
Dramaturgia”, realizada em Natal. Gratuita, a oficina do projeto Sesc Dramaturgia 
oferece 24 vagas, e acontece de 28 a 30/08, das 14h às 18h, no Departamento de 
Artes da UFRN (DEART). As inscrições podem ser feitas no site do Sesc RN, 
o www.sescrn.com.br. 
 
Mais duas cidades potiguares receberão a oficina “O Sagrado na Dramaturgia”: 
Caicó, cujas inscrições vão até dia 30/08; e Mossoró, com inscrições encerradas dia 
03/09. São disponibilizadas igualmente 24 vagas para cada cidade, e os formulários 
de inscrição também estão disponíveis no site do Sesc RN. 
 
Em muitas cidades do país, acontecem anualmente eventos teatrais relacionados a 
datas sagradas do calendário cívico. A oficina “O Sagrado na Dramaturgia” pretende 
abordar as diversas formas de narrativa, linguagem e estrutura dramatúrgicas que 
envolvem a elaboração e a encenação de obras com temáticas relacionadas ao 
sagrado em suas mais variadas matrizes. Por isso, foram selecionadas para estudo 
peças dos mais variados estados brasileiros, com propostas estéticas bem 
diversificadas. São elas: “O Baile do Menino Deus” ( PE), “O Livro de Jó” (SP), “A 
Procissão” (CE), “A Paixão de Cristo” (BA) e “Exu, a Boca do Universo” (BA). 
 
A experiência adquirida na oficina possibilita que os participantes adquiram 
habilidades para realizar leituras dramáticas e pequenas encenações em suas zonas 
de atuação. Leituras, análises narrativas, técnicas de voz, noções básicas de figurino, 
espaço-tempo, cenário, iluminação e muito mais integram a metodologia. 
 
Serviço: 
 
O quê? Sesc Dramaturgia abre inscrições para oficina “O Sagrado na  Dramaturgia” 
Quando e onde? 
NATAL 
Inscrições até 28/08 | Aulas de 28 a 30/08, das 14h às 18h, no DEART-UFRN 
CAICÓ 
Inscrições até 30/08 | Aulas de 01 a 03/09 na Casa de Cultura 
MOSSORÓ 
Inscrições até 03/09 | Aulas de 05 a 07/09 no Teatro Dix-huit Rosado 
Como se inscrever? No site www.sescrn.com.br 
OFICINAS GRATUITAS 
 
Atualizado em 27 de agosto às 09:11 
 
Classificação: Positiva 
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Tem mineiro em Ponta Negra  
 27 de agosto de 2014 por Cinthia Lopes 
O irresistível buffet de doces, queijos e geleias do Mina D’água. Foto: Tribuna do 
Norte 
 
Ao Ponto anunciou, em junho, que o restaurante Mina D’Água abriria sua filial em 
Ponta Negra. Mas como toda obra tem seus atropelos, não deu tempo da casa 
entrar em funcionamento durante a Copa do Mundo.  Mas agora é pra valer. O 
restaurante iniciou suas atividades esta terça-feira – sem alardes como todo bom 
mineiro – na rua Desembargador João Vicente da Costa, 8878, Ponta Negra, bem 
próximo ao Camarões (e ao Sesc). 
 
Para quem não conhece a versão de Petrópolis, o Mina D’Água é uma casa 
especializada na tradicional culinária mineira, comandada pelo casal Geraldo 
Rezende e Ana Cristina. 
 
O novo restaurante amplia os horizontes mineiros com visual de fazenda e o 
tradicional forno de pedra, além do empório com seus doces, queijos, geleias e 
molhos e uma horta orgânica. 
 
O caderno FDS fará uma visitinha próxima semana, para mostrar os detalhes para 
nossos leitores. Quem quiser conferir, a casa abre a partir das 11h30. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Últimos dias para se inscrever na oficina gratuita do Sesc Dramaturgia 
 “O Sagrado na Dramaturgia” recebe inscrições online até 28/08 em Natal. Oficina 
também será ministrada em Mossoró e Caicó 
 
Encerram nesta quinta-feira (28/09) as inscrições para a oficina “O Sagrado na 
Dramaturgia”, realizada em Natal. Gratuita, a oficina do projeto Sesc Dramaturgia 
oferece 24 vagas, e acontece de 28 a 30/08, das 14h às 18h, no Departamento de 
Artes da UFRN (DEART). As inscrições podem ser feitas no site do Sesc RN, o 
www.sescrn.com.br. 
 
Mais duas cidades potiguares receberão a oficina “O Sagrado na Dramaturgia”: 
Caicó, cujas inscrições vão até dia 30/08; e Mossoró, com inscrições encerradas dia 
03/09. São disponibilizadas igualmente 24 vagas para cada cidade, e os formulários 
de inscrição também estão disponíveis no site do Sesc RN. 
 
Em muitas cidades do país, acontecem anualmente eventos teatrais relacionados a 
datas sagradas do calendário cívico. A oficina “O Sagrado na Dramaturgia” pretende 
abordar as diversas formas de narrativa, linguagem e estrutura dramatúrgicas que 
envolvem a elaboração e a encenação de obras com temáticas relacionadas ao 
sagrado em suas mais variadas matrizes. Por isso, foram selecionadas para estudo 
peças dos mais variados estados brasileiros, com propostas estéticas bem 
diversificadas. São elas: “O Baile do Menino Deus” ( PE), “O Livro de Jó” (SP), “A 
Procissão” (CE), “A Paixão de Cristo” (BA) e “Exu, a Boca do Universo” (BA). 
 
A experiência adquirida na oficina possibilita que os participantes adquiram 
habilidades para realizar leituras dramáticas e pequenas encenações em suas zonas 
de atuação. Leituras, análises narrativas, técnicas de voz, noções básicas de figurino, 
espaço-tempo, cenário, iluminação e muito mais integram a metodologia. 
 
Serviço: O quê? Sesc Dramaturgia abre inscrições para oficina “O Sagrado 
na  Dramaturgia” Quando e onde? NATAL Inscrições até 28/08 | Aulas de 28 a 30/08, 
das 14h às 18h, no DEART-UFRN CAICÓ Inscrições até 30/08 | Aulas de 01 a 03/09 na 
Casa de Cultura MOSSORÓ Inscrições até 03/09 | Aulas de 05 a 07/09 no Teatro Dix-
huit Rosado Como se inscrever? No site www.sescrn.com.br OFICINAS GRATUITAS 
 
*Fonte: Sesc RN 
 
 
Classificação: Positiva 
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