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SISTEMA FECOMÉRCIO RN REALIZADA ENTREGA DE INSTRUMENTOS PARA A 
FILARMÔNICA UBALDO MEDEIROS 

 
 
 
Qui, 10 de Julho de 2014 14:10  
 
Marcelo Queiroz, presidente do Sistema Fecomércio RN, participou da entrega de 10 
instrumentos e acessórios musicais à Filarmônica Ubaldo Medeiros, projeto 
composto por 31 alunos do Núcleo de Amparo ao Menor, entidade beneficente do 
bairro Felipe Camarão. A doação, no valor de R$ 23 mil, soma-se a outras já feitas ao 
NAM pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc, desde 2008. Durante todo esse 
tempo a federação potiguar já investiu mais de R$ 200 mil na instituição.  
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Foto: Divulgação 
A cultura como agente transformador de vidas. É nisso que acredita o Sesc RN. E é 
por isso que, na noite desta quarta-feira (09/07), o Sistema Fecomércio RN, por meio 
do Sesc, entregou 10 instrumentos musicais à orquestra filarmônica Ubaldo 
Medeiros, do Núcleo de Amparo ao Menor (NAM). Também foram doadas 64 
camisetas à instituição, lotada no bairro Felipe Camarão, em Natal, para vestir com a 
marca do projeto os jovens atendidos. 
 
A solenidade de entrega contou com a presença do presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, do presidente do NAM, o empresário George 
Ramalho, e de toda a diretoria do Sesc RN, incluindo a diretora regional, Jeane 
Amaral. Os 31 jovens músicos da orquestra têm agora, graças à doação, ainda mais 
incentivo para tocar. “Que a orquestra filarmônica Ubaldo Medeiros cresça em 
qualidade e possa ser mais um motivo de orgulho para todos nós que acreditamos 
na validade do trabalho de amparo a estas crianças”, disse o presidente Marcelo 
Queiroz. 
 
Após a entrega simbólica dos instrumentos – que incluem saxofones, tuba, 
clarinetes, trompas, flautas transversais e caixas de palhetas para sopros –, os 
músicos puderam mostrar um pouco do que aprenderam com o maestro 
Arquimendes de Souza, também disponibilizado pelo Sesc. 
 
Clássicos e contemporâneos da produção musical nordestina foram os destaques. “A 
chegada desses instrumentos doados pelo Sesc vai ajudar muito a quem quer 
estudar música”, acredita Alessandra Linhares, 18, que toca trombone de vara na 
filarmônica. “A música mudou a minha vida de várias formas. Quando conheci meu 
instrumento, me apaixonei e decidi seguir carreira. 
 
O instrumento que me escolheu”, conta a jovem instrumentista. 
 
Encantada com a apresentação, a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral, frisou a 



 

importância do investimento no NAM, e concluiu que os alunos “não são somente 
esforçados, são também talentosos”. 
 
Sesc RN no NAM 
 
Além do suporte à filarmônica, o Sesc atua em várias frentes no NAM. Desde 2007, o 
Sesc mantém na sede da entidade o Projeto Habilidades de Estudo (PHE), que 
orienta a 150 crianças de 07 a 10 anos  de Felipe Camarão regularmente 
matriculados em escolas públicas. Os alunos recebem orientações de professores e 
estagiários do Sesc com o intuito de auxiliá-los no reforço escolar de forma 
prazerosa e continuada. Também são oferecidos à comunidade local cursos de 
geração de renda e apoio técnico à biblioteca. Anualmente, R$ 32 mil são investidos 
pelo Sesc no NAM. 
 
A próxima grande ação será dia 25/07, quando o Sesc levará a filarmônica Ubaldo 
Medeiros a Caicó, onde se apresentarão na Praça do Coreto. 
 
Sobre o NAM 
 
O NAM é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos e que tem por finalidade 
ajudar no desenvolvimento sócio-cultural de crianças, adolescentes e jovens com um 
trabalho educativo, nutricional, recreativo, médico, odontológico, buscando ajudar a 
comunidade de Felipe Camarão a resgatar a sua cidadania, através de programas de 
inclusão social. 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 10.07.14 
 
Sesc RN entrega instrumentos musicais ao Núcleo de Amparo ao Menor - Portal No 
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Jovens da filarmônica contarão com novos instrumentos 
A cultura como agente transformador de vidas. Na noite desta quarta-feira (9), o 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, entregou 10 instrumentos musicais à 
orquestra filarmônica Ubaldo Medeiros, do Núcleo de Amparo ao Menor (NAM). 
Também foram doadas 64 camisetas à instituição, lotada no bairro Felipe Camarão, 
em Natal. 
 
A solenidade de entrega contou com a presença do presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, do presidente do NAM, o empresário George 
Ramalho, e de toda a diretoria do Sesc RN, incluindo a diretora regional, Jeane 
Amaral. Os 31 jovens músicos da orquestra têm agora, graças à doação, ainda mais 
incentivo para tocar. “Que a orquestra filarmônica Ubaldo Medeiros cresça em 
qualidade e possa ser mais um motivo de orgulho para todos nós que acreditamos 
na validade do trabalho de amparo a estas crianças”, disse o presidente Marcelo 
Queiroz. 
 
Após a entrega simbólica dos instrumentos – que incluem saxofones, tuba, 
clarinetes, trompas, flautas transversais e caixas de palhetas para sopros –, os 
músicos puderam mostrar um pouco do que aprenderam com o maestro 



 

Arquimendes de Souza, também disponibilizado pelo Sesc. 
 
Clássicos e contemporâneos da produção musical nordestina foram os destaques. “A 
chegada desses instrumentos doados pelo Sesc vai ajudar muito a quem quer 
estudar música”, acredita Alessandra Linhares, 18, que toca trombone de vara na 
filarmônica. “A música mudou a minha vida de várias formas. Quando conheci meu 
instrumento, me apaixonei e decidi seguir carreira. 
 
Atualizado em 10 de julho às 14:49 
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Sistema Fecomércio doa instrumentos musicais à Filarmônica do NAM 
 
 
Cidadania 
 
 Sistema Fecomércio doa instrumentos musicais à Filarmônica do NAM  
  
Filarmônica Ubaldo Medeiros, composta por 31 alunos do Núcleo de Amparo ao 
Menor (NAM), entidade beneficente situada em Felipe Camarão, bairro da Zona 
Oeste da capital 
 
10 de Julho de 2014 
 
 O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou 
nesta quarta-feira, 09.07, da solenidade de doação de dez instrumentos e acessórios 
musicais à Filarmônica Ubaldo Medeiros, composta por 31 alunos do Núcleo de 
Amparo ao Menor (NAM), entidade beneficente situada em Felipe Camarão, bairro 
da Zona Oeste da capital. 
 
   
 
 A solenidade contou com a presença do vice-presidente do Sistema Fecomércio RN 
e presidente do NAM, George Ramalho; da diretora regional do Sesc RN, Jeane 
Amaral; da diretora de programas sociais do Sesc RN, Ilsa Galvão; da diretora 
administrativa-financeira do Sesc RN, Elza Isac; e da gestora e do diretor de esportes 
do NAM, Eunice Sousa e Leidson Matias de Sousa, respectivamente. 
 
   
 
 Os instrumentos foram entregues, de forma simbólica, aos alunos Natã Azevedo e 
Alessandra Linhares. &quot;Tenho certeza que estes instrumentos vão servir para 
ocupar estes jovens de forma produtiva, e até, quem sabe, fazer despontar um 
grande talento musical deste grupo. Que a Orquestra cresça em qualidade e possa 
ser mais um motivo de orgulho para todos nós que acreditamos na validade do 
trabalho de amparo a estas crianças&quot;, disse Queiroz em seu discurso. Ao 
participar da entrega dos instrumentos, George Ramalho desejou que &quot;a 
Filarmônica possa crescer mais, e agregar mais alunos&quot;. 
 
   
 
 A doação desta tarde, representa um investimento da ordem de R$ 23 mil, e se 
soma a outros investimentos feitos de forma contínua no NAM pelo Sistema 



 

Fecomércio, através do Sesc, desde 2008. Nestes sete anos, o Sistema já 
investiu  mais de R$ 200 mi na instituição. Além dos cerca de R$ 32 mil anuais, o 
Sistema ainda apoia o trabalho do Núcleo com a oferta do professor, que ministra as 
aulas semanais de música aos alunos. 
 
   
 
 &quot;Também mantemos aqui aulas de reforço escolar para cerca de 150 alunos 
matriculados na rede pública de ensino, prioritariamente residentes no entorno do 
NAM. Não tenho dúvidas de que o trabalho que fazemos aqui é, antes de mais nada, 
o de cuidar do futuro. Do futuro destas crianças que aqui estão. Do futuro desta 
cidade, deste estado, deste país&quot;, afirmou o presidente. 
 
   
 
 As aulas de reforço às quais o presidente Marcelo se refere são ministradas a 
alunos, regularmente matriculados em escolas públicas, por professores e 
estagiários do Sesc, através do Projeto Habilidades de Estudo (PHE). Também são 
oferecidos cursos rápidos, dentro do Programa de Comprometimento e Gratuidade 
(PGC), para que a população do bairro possa ter condições de gerar renda, como por 
exemplo. Sem falar das doações pontuais de livros e periódicos à biblioteca da 
entidade. 
 
   
 
 &quot;O Sistema Fecomércio tem sido um grande aliado para ajudar no trabalho 
que desenvolvemos aqui no NAM. Desde 2008, foram mais de 80 mil atendimentos 
realizados aqui no bairro de Felipe Camarão, graças a esta parceria&quot;, disse 
Eunice Alves. Após a solenidade, a Filarmônica fez uma apresentação aos 
convidados, emocionando a todos. &quot;É gratificante quando vemos um trabalho 
que é apoiado pelo Sistema Fecomércio, pelo Sesc, ser desenvolvido com tanto 
afinco. Todos são muito talentosos&quot;, afirmou Jeane Amaral. 
 
   
 
 Núcleo de Amparo ao Menor 
 
 O NAM é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos e que tem por finalidade 
ajudar no desenvolvimento sócio-cultural de crianças, adolescentes e jovens com um 
trabalho educativo, nutricional, recreativo, médico, odontológico, buscando ajudar a 
comunidade de Felipe Camarão a resgatar a sua cidadania, através de programas de 
inclusão social.  
   
 



 

Fonte: Assessoria Fecomercio 
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Sistema doa instrumentos musicais à Filarmônica  
 10 de julho de 2014 por ulyssesfreire 
 
 
Divulgação 
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, participou 
na última quarta da solenidade de doação de dez instrumentos e acessórios musicais 
à Filarmônica Ubaldo Medeiros, composta por 31 alunos do Núcleo de Amparo ao 
Menor (NAM), entidade beneficente situada em Felipe Camarão, bairro da Zona 
Oeste da capital. 
 
Os instrumentos foram entregues, de forma simbólica, aos alunos Natã Azevedo e 
Alessandra Linhares. A doação desta tarde, representa um investimento da ordem 
de R$ 23 mil, e se soma a outros investimentos feitos de forma contínua no NAM 
pelo Sistema Fecomércio, através do Sesc, desde 2008. 
 
Nestes sete anos, o Sistema já investiu mais de R$ 200 mi na instituição. Além dos 
cerca de R$ 32 mil anuais, o Sistema ainda apoia o trabalho do Núcleo com a oferta 
do professor, que ministra as aulas semanais de música aos alunos. 
 
Siga o Ulysses Freire no Instagram e o Agitos e Baladas  no twitter! 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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BANT elogia proposta da Fecomércio para utilização do terminal Augusto Severo 
 

 
 
 
 
Parnamirim 
 
 BANT elogia proposta da Fecomércio para utilização do terminal Augusto Severo  
  
Comandante da Base Aérea de Natal não entrou em detalhes sobre os planos que a 
Aeronáutica tem para a área, mas afirmou que a proposta da Fecomércio está 
&quot;muito próxima&quot; do que está sendo estudado. 
 
10 de Julho de 2014 
 
Foto: Divulgação 
 
 O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomercio), Marcelo Fernandes de Queiroz, entregou na manhã desta quarta-feira 
(9) aos comandantes da Base Aérea de Natal (BANT), Coronel André Luiz Gomes 
Monteiro; e da Primeira Força Aérea (I FAE), Brigadeiro Hudson Costa Potiguara, 



 

cópias da proposta da entidade para o novo uso da área ocupada pelo terminal de 
passageiros, estacionamento e terminal de cargas do Aeroporto Augusto Severo, 
desativado desde o final de maio, após a entrada em operacão do Aeroporto 
Governador Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante. 
 
 &quot;Nós vínhamos nos ressentindo da falta de um contato das entidades 
empresariais, que têm demonstrado interesse em debater o uso daquele espaço, 
conosco aqui da Aeronáutica. Oficialmente, aquela área volta ao nosso controle a 
partir do próximo dia 31 de julho e até agora ainda não havia sido feito este contato, 
não havia sido aberto o diálogo. Temos nossas ideias para lá, mas estamos, sim, 
totalmente abertos a sugestões que sejam exequíveis&quot;, afirmou o comandante 
da BANT, Coronel Monteiro. 
 
 Os oficiais explicaram que toda a área é de propriedade da Aeronáutica e a cessão 
de uso para a Infraero, operadora do antigo aeroporto, foi automaticamente extinta 
a partir do momento em que a atividade para a qual foi feita a cessão deixou de ser 
exercida ali. O Coronel Monteiro explicou que a cessão se destinava à atividade 
aérea e aeroportuária civil. &quot;Acontece que, por força do contrato de concessão 
do novo aeroporto, a retomada desta atividade no Augusto Severo foi totalmente 
descartada após a entrada em funcionamento do aeroporto Governador Aluizio 
Alves. Não foi a Aeronáutica que pediu ou determinou assim. Mas temos obrigação 
de assumir a área e garantir sua segurança&quot;, ressaltou o comandante. 
 
 Monteiro não entrou em maiores detalhes sobre os planos que a Aeronáutica teria 
para a área, mas afirmou que a proposta da Fecomércio está &quot;muito 
próxima&quot; do que está sendo estudado. &quot;Nós queremos ouvir estas ideias 
e somá-las às nossas. Temos consicência de que aquela área precisa ser utilizada 
também para promoção do desenvolvimento econômico do estado. Mas precisamos 
conciliar isto com os requisitos de segurança, afinal, estamos falando de um espaço 
que fica encravado na Base Aérea de Natal&quot;, disse ele. 
 
 Os militares também ressaltaram que pretendem acompanhar a divulgação do 
estudo detalhado de opções para uso da área, que será apresentado pela consultoria 
Macroplan – que toma como base a proposta inicial da Fecomércio – dentro do 
projeto Mais RN, no próximo dia 18 de julho. &quot;Vamos ouvir, debater, somar 
ideias e esforços. Mas é importante frisarmos que a decisão final será do Estado 
Maior da Aeronáutica, em Brasília&quot;, afirmou Monteiro. 
 
 A ideia apresentada pela Fecomércio é criar um complexo comercial e cultural no 
espaço, com a implantação de um novo Centro de Convenções – para atender à 
demanda reprimida do chamado Turismo de Eventos em Natal -, um Museu 
Aeroespacial e um complexo comercial (que daria a sustentação financeira do 
projeto). Tudo isso em uma área de aproximadamente 42 hectares 
 



 

 O presidente Marcelo Queiroz saiu satisfeito da reunião. &quot;Nós montamos esta 
proposta há cerca de dois anos e já havíamos levado-a ao Governo do Estado e à 
Prefeitura de Parnamirim. Fico satisfeito de saber que ela está em consonância com 
o que pensa a Aeronáutica, o que, a meu ver, dá a ela maiores chances de ser 
viabilizada, mesmo que com alguns ajustes, o que é perfeitamente compreensível. 
Esta reunião de hoje também foi importante para abrir este canal com a cúpula 
militar aqui no estado. Com isso poderemos nos aprofundar e encontrar, juntos, a 
melhor forma de continuarmos tendo ali um espaço que contribua diretamente com 
nosso desenvolvimento. Um complexo que se integre ao turismo que é um dos 
pilares da nossa economia&quot;, afirmou ele. 
 
 Queiroz esteve acompanhado na visita do presidente do Conselho Deliberativo do 
Sebrae, Silvio Bezerra; o director superintendente do Sebrae RN, Zeca Melo; o vice-
presidente da Fiern, Pedro Terceiro de Melo e do secretário de Desenvolvimento 
Econômico do Governo do Estado, Sílvio Torquato. 
 
Fonte: Assessoria de Imprensa da Fecomércio 
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Entidades empresariais conversam com a cúpula da Aeronáutica sobre futuro do 
Augusto Severo 
 
Na manhã desta quarta-feira (10) muitos empresários, nomes da Federação do 
Comércio, da Federação das Indústrias, da cúpula do Conselho Deliberativo do 
Sebrae e também o secretário do Desenvolvimento 
Econômico do Estado, Silvio Torquato, estiveram na base aérea de Natal 
conversando com a cúpula da Aeronáutica, que no Rio Grande do Norte é o 
Brigadeiro Potiguara, comandante da 1ª Força Aérea do RN e também com o 
Coronel Monteiro, comandante da Base Aérea de Natal. 
 
Na pauta estava a discussão sobre o uso do espaço onde funcionou o aeroporto 
Augusto Severo. Duas coisas ficaram muito claras, primeiro: antes tarde do que 
nunca – essa conversa deveria ter acontecido já há algum tempo, e os militares 
colocaram que se ressentiam dessa conversa por um motivo muito simples: a 
decisão final sobre a administração daquela área é da Aeronáutica porque o espaço 
pertence à própria. O uso que era feito pela Infraero, por meio de uma cessão, dizia 
respeito a uma destinação específica de aviação aérea e aeroportuária. Com o início 
das atividades do aeroporto Governador Aluízio Alves automaticamente a área volta 
para posse da Aeronáutica; Também ficou claro, e esse é o segundo ponto, que a 
corporação está aberta ao diálogo. 
 
A cúpula deve participar, no dia 
18 de julho, de uma apresentação que será feita pela consultoria Macroplan, dentro 
do projeto Mais RN, onde deve apontar algumas soluções. Os representantes da 
Aeronáutica também demostraram que agradou a proposta apresentada pela 
Fecomércio. 
 
O projeto idealizado pela Federação do Comércio é fazer no espaço um centro de 
convenções e um museu aeroespacial, talvez não com esse nome ou com essa 
configuração, com uma estrutura mais próxima ao que a Aeronáutica imagina. Mas, 
alguns passos foram dados no encontro para que a área seja utilizada em prol do 
desenvolvimento econômico do RN, e ao mesmo tempo – já que a área é grande, 
são 42 hectares -, os interesses da corporação que poderá montar no local um 
centro de treinamento 
para pilotos.  
 
 
Classificação: Positiva 
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 Empresarios, governo e Aeronáutica buscam solução para uso do Augusto Severo  
  A FAB assume o comando do aeroporto dia 31 de julho  
 
 A possibilidade do terminal de passageiros do Aeroporto Augusto Severo ter seu 
potencial econômico aproveitado voltou a ser pauta de discussão entre o 
empresariado, Governo do Estado e Força Aérea Brasileira, que assume o comando 
do equipamento em 31 de julho. 
  
Na manhã desta quarta-feira (9), uma reunião entre os três atores citados colocou o 
assunto em pauta. Nenhuma decisão foi tomada a respeito da utilização para fins 
civis de aeroporto, mas o encontrou serviu para demonstrar que há interesse em 
afinar o discurso sobre o tema. Participaram o brigadeiro Hudson Potiguara, 
Comandante da Guarnição de Aeronáutica em Natal, André Luís Gomes Monteiro, 
comandante da Base Aérea de Natal (BANT), Zeca Melo e Silvio Bezerra, do Sebrae, 
Marcelo Queiroz, da Fecomércio, Pedro Terceiro de Mello, da Fiern, e Silvio 
Torquato, titular da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico. 
  
“Existiam muitas conversas do que seria feito da estrutura do Augusto Severo, um 
centro de convenções, uma rodoviária, e a reunião de hoje foi para cessar isso”. 
Torquato também afirmou que as conversas continuarão até que se chegue à 
melhor decisão para o Rio Grande do Norte. Ele lembrou o lançamento do Mais RN, 
estudo feito pela Macroplan encomendado pelo governo estadual e Fiern, que irá 
esclarecer o que sera ideal para utilizar a área. 
  
Cessão 
  



 

As próximas discussões sobre o assunto deverão considerar a possibilidade do 
Governo do Estado reaver parte da área que desapropriou e doou à União para 
ampliação da pista do aeroporto, conforme antecipou o portalnoar nessa terça-feira 
(8) 
  
Sobre o assunto, a Procuradoria Geral do Estado esclareceu que o Estado poderá 
requerer a área de volta caso o contrato de cessão tenha cláusula de reversão 
prevendo essa medida. Caberá à governadora Rosalba Ciarlini decidir sobre o 
assunto. A assessoria de imprensa do governo foi procurada sobre o assunto, mas 
ainda não deu retorno. 
  
Como não deverá interessar ao Estado tomar uma área na qual há uma pista 
construída, a sugestão defendida pelo trade econômico é uma permuta. Assim, a 
Força Áerea Brasileira ficaria com a pista e todo o maquinário necessário para 
regulação de voos, e o Estado ficaria com o terminal de passageiros e a área de 
estacionamento. 
  
Um estudo da Fecommercio realizado recentemente para tratar das potencialidades 
do terminal indica que a permuta pode ser não só mais fácil do que se imagina, 
como seria também justa. Isso porque a área cedida pelo Estado para a construção 
da pista corresponde a 42 hectares, exatamente a área na qual estão contidos o 
terminal de passageiros e o estacionamento. 
  
FAB 
  
Em nota encaminhada à redação, o comando da Força Áerea Brasileira afirmou que 
até agora não foi procurado para tratar de qualquer assunto relativo ao aeroporto. 
  
O comunicado esclarece ainda que o “Comando da Aeronáutica volta a assumir a 
administração do aeroporto Augusto Severo em 31 de julho” e que “o local vai 
abrigar um Centro de Treinamento Operacional (CTO). Desta forma, a BANT 
reforçará a vocação de preparar pilotos para o emprego operacional, concentrando 
no CTO não só a especialização de todos os pilotos da FAB – já realizada na BANT – 
mas também diversos cursos de capacitação que os militares realizam durante a 
carreira”. 
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Natal terá ao menos 19 eventos até 2015 - Blog do Robson Pires 
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Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Natal terá ao menos 19 eventos até 2015  
 
A Tribuna do Norte também destacou que o Natal Convention Bureau, entidade 
responsável pelo fomento da economia através da prospecção de eventos, anunciou 
esta semana que captou 19 eventos para Natal no primeiro semestre deste ano. 
Todos os eventos serão realizados até o ano de 2015 e, juntos, terão um público de 
63.700 pessoas. “O trabalho que o Natal Convention Bureau tem realizado, ao logo 
dos últimos anos, a realização da Copa em Natal e o amadurecimento da cidade 
como destino para eventos impulsionaram este resultado positivo”, explica Max 
Fonseca, presidente da entidade. 
 
Os 19 eventos captados e apoiados são das áreas médicas, técnicas, religiosas, 
esportivas, culturais e corporativas e trarão para Natal um valor estimado de R$17?6 
milhões. O cálculo tem como base a pesquisa IPDC/ Fecomércio 2012, que constatou 
que o turista de eventos gasta, em média, R$ 503,09 por dia em Natal. 
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Turistas que vieram para a Copa gastaram mais de R$ 600 milhões em Natal, 
afirma Fecomércio - Portal No Ar 
 
Os cerca de 180 mil turistas que visitaram Natal no período de 12 a 25 de junho, 
durante os jogos da Copa do Mundo Fifa 2014 na capital potiguar, gastaram, em 
média, R$ 3.708,23 cada um, considerando apenas os valores de refeições, estadia, 
deslocamento e lazer. Isso quer dizer que, juntos, estes visitantes injetaram cerca de 
R$ 667 milhões na nossa economia. Além disso, a grande maioria deles (69,6%) veio 
pela primeira vez à cidade e pretende voltar em outra oportunidade (69,2%). Os 
números fazem parte da pesquisa “Perfil dos turistas presentes em Natal durante a 
Copa do Mundo Fifa 2014”, realizada pelo Istituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio (IPDC), ligado à Fecomércio RN. 
 
O levantamento mostra que de uma maneira geral o perfil dos nossos visitantes foi 
de pessoas com idades entre 35 e 59 anos (49,4%), que vieram com suas famílias 
(46,4%) e de alta renda familiar mensal – 47,4% dos entrevistados têm rendimento 
entre R$ 7 mil e R$ 15 mil. O México (11,9%), os Estados Unidos (11,1%) e o Japão 
(10,3%) foram os países que mais enviaram visitantes para Natal. Já entre os turistas 
nacionais, os estados de São Paulo (8,9%), Rio de Janeiro (6,3%), Pernambuco (2,9%) 
e Paraíba (2,8%) lideram a lista de emissores. 
 
Cada turista ficou em média 5 dias na cidade. O gasto médio de R$ 3.708,23 foi bem 
dividido. Em uma resposta que permitia múltipla escolha, 80,7% disseram que 
gastaram com alimentos e bebidas, 62,8% citaram gastos com hospedagem, 56,8% 
apontaram custos com transportes/deslocamentos e 51% disseram que gastaram 
algum dinheiro com compras. 
 
A pesquisa da Fecomércio também pediu que os visitantes atribuíssem notas de zero 
a dez a alguns itens da cidade. A maior nota média ficou com os Atrativos Naturais 
(8,93), seguida da Hospitalidade (8,79), dos Locais de Alimentação (8,4%) e Meios de 
Hospedagem (7,89). O Acesso e o Transporte – muito, em parte, devido à greve dos 
Rodoviários, que retirou de circulação grande parte da frota de ônibus urbanos de 
Natal neste período – foi o item com pior nota: 6,69.  
Sobre os preços praticados em Natal, 64,9% dos entrevistados os classificaram como 
“Normais” e apenas 27,9% os tacharam de “Elevados”. 
 
“Os números da pesquisa são, a meu ver, um retrato muito claro do sucesso que foi 
o evento para a nossa cidade. Eles mostram que tivemos um bom volume de novos 
recursos circulando, que as pessoas gostaram e pretendem, sim, retornar. Além 
disso, como um percentual muito grande de visitantes esteve aqui pela primeira vez, 
ficamos como legado com um grande potencial de abertura de novos mercados 
emissores. Cabe a todos nós, agora – governos, entidades, empresários -, dar 
continuidade ao trabalho de divulgação de modo a efetivamente transformar estas 



 

oportunidades, esta pré-disposição de retorno, em negócios”, afirma o presidente 
da Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz. 
 
Atualizado em 10 de julho às 18:45 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: LEONARDO SODRÉ  DATA: 10.07.14 
 
.: Inscrições para a 20ª Corrida Soldados do Fogo – Cyrela Plano & Plano 2014 
continuam abertas 
 

 
Evento será realizado em 09 de agosto como parte das comemorações do dia 
nacional dos bombeiros Militares 
 



 

 Por CBMRN 
Como parte das comemorações do dia nacional dos Bombeiros Militares 
comemorado em 02 de julho, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte 
(CBMRN) promoverá a 20ª edição da Corrida Soldados do Fogo – Cyrela Plano &amp; 
Plano, que será realizada em 09 de agosto de 2014, com a concentração marcado 
para às 15h, no Quartel do Comando Geral do CBMRN, situado na Avenida Prudente 
de Morais, nº 2410, Barro Vermelho, em Natal/RN.  
 
A Corrida Soldados do Fogo – Cyrela Plano &amp; Plano tem o objetivo de divulgar a 
Instituição Bombeiro Militar no panorama esportivo e integrar a sociedade e a 
corporação em um cenário de intercâmbio social. A corrida de rua atualmente é o 
esporte que mais cresce no país e a cada ano que passa, novos adeptos procuram 
mais locais para a prática da corrida, conhecer novos lugares e romper desafios. 
 
Para os interessados, as inscrições continuam abertas no site 
www.corridasoldadosdofogo.com.br até o dia 30 de julho ou em data anterior a 
esta, caso seja atingido o limite técnico de 1.200 (um mil e duzentos) participantes. 
Para os Bombeiros Militares do RN e portadores de necessidades especiais (PNE), a 
taxa de inscrição é gratuita. Para os corredores com idade igual ou superior a 60 
anos a taxa terá desconto de 50%. 
 
A prova contará com percursos de 10 km e 05 km, divididas em masculino, feminino, 
portadores de necessidades especiais e bombeiro militar do RN. Serão premiados 
com uma quantia em dinheiro os cinco primeiros colocados nas categorias de 10 km 
(feminino, masculino e Bombeiro Militar). Além disso, todos os participantes 
receberão medalha e todas as categorias serão premiadas com troféu, inclusive as 
faixas etárias. Os participantes regularmente enquadrado na categoria de PNE, que 
completar a prova na colocação entre 1º e 3º lugar, receberá além da medalha de 
participação, um troféu. 
 
Os kits contendo camiseta oficial da corrida, número de identificação e chips serão 
entregues para os atletas nos dias 7 e 8 de agosto de 2014, das 9h às 19h, sem 
intervalo para o almoço, na Central de Oportunidades Cyrela Plano &amp; Plano, av. 
Eng. Roberto Freire, 1820 – Capim Macio, e o participante deverá estar de posse do 
documento de identificação e da ficha de inscrição. É importante que os próprios 
inscritos compareçam para buscar seus kits, pois os mesmos precisarão assinar um 
documento na hora da retirada. 
 
Entre os patrocinadores que já confirmaram a parceria estão: Cyrela Plano &amp; 
Plano, Potigás, Seturn, NatalCard, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Fiern, 
Fecomércio (Sesc), Brasilgás, Cosern, Uni-RN, CDA Distribuidora, Unimed Natal, 
Sterbom, Bazar São Paulo, Academia Flex Fitness, Santa Fé Suplementos, Prefeitura 
de Parnamirim, Midway Mall, SOS Sul, Teatro Riachuelo, Sinduscon, Três Corações e 
Rádio 96 FM. A Corrida Soldados do Fogo – Cyrela Plano &amp; Plano ainda conta 



 

com o apoio da Policia Militar e Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. A 
realização é do Corpo de Bombeiros e Governo do Estado do RN. A coordenação da 
prova é da HC Esportes. 
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Inscrições para a 20ª Corrida Soldados do Fogo continuam abertas - Notícias - 
Cidades - Nominuto.com 
 
 
Como parte das comemorações do dia nacional dos Bombeiros Militares  
comemorado em 02 de julho, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do 
 Norte (CBMRN) promoverá a 20ª edição da Corrida Soldados do Fogo –  
Cyrela Plano &amp; Plano, que será realizada em 9 de agosto de 2014, com 
 a concentração marcado para às 15h, no Quartel do Comando Geral do  
CBMRN, situado na Avenida Prudente de Morais, nº 2410, Barro Vermelho,  
em Natal/RN. 
 
A Corrida Soldados do Fogo – Cyrela Plano  
&amp; Plano tem o objetivo de divulgar a Instituição Bombeiro Militar no 
 panorama esportivo e integrar a sociedade e a corporação em um cenário  
de intercâmbio social. A corrida de rua atualmente é o esporte que mais  
cresce no país e a cada ano que passa, novos adeptos procuram mais  
locais para a prática da corrida, conhecer novos lugares e romper  
desafios. 
 
Para os interessados, as inscrições  
continuam abertas no site www.corridasoldadosdofogo.com.br até o dia 30  
de julho ou em data anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico 
 de 1.200 (um mil e duzentos) participantes. Para os Bombeiros Militares 
 do RN e portadores de necessidades especiais (PNE), a taxa de inscrição 
 é gratuita. Para os corredores com idade igual ou superior a 60 anos a  
taxa terá desconto de 50%. 
 
A prova contará com percursos de 10 km e  
05 km, divididas em masculino, feminino, portadores de necessidades  
especiais e bombeiro militar do RN. Serão premiados com uma quantia em  
dinheiro os cinco primeiros colocados nas categorias de 10 km (feminino, 
 masculino e Bombeiro Militar). Além disso, todos os participantes  
receberão medalha e todas as categorias serão premiadas com troféu,  
inclusive as faixas etárias. Os participantes regularmente enquadrado na 
 categoria de PNE, que completar a prova na colocação entre 1º e 3º  
lugar, receberá além da medalha de participação, um troféu. 
 
Os kits contendo camiseta oficial da  
corrida, número de identificação e chips serão entregues para os atletas 
 nos dias 7 e 8 de agosto de 2014, das 9h às 19h, sem intervalo para o  



 

almoço, na Central de Oportunidades Cyrela Plano &amp; Plano, av. Eng.  
Roberto Freire, 1820 – Capim Macio, e o participante deverá estar de  
posse do documento de identificação e da ficha de inscrição. É  
importante que os próprios inscritos compareçam para buscar seus kits,  
pois os mesmos precisarão assinar um documento na hora da retirada. 
 
Entre os patrocinadores que já confirmaram 
 a parceria estão: Cyrela Plano &amp; Plano, Potigás, Seturn, NatalCard, 
 Caixa Econômica Federal, Petrobras, Fiern, Fecomércio (Sesc),  
Brasilgás, Cosern, Uni-RN, CDA Distribuidora, Unimed Natal, Sterbom,  
Bazar São Paulo, Academia Flex Fitness, Santa Fé Suplementos, Prefeitura 
 de Parnamirim, Midway Mall, SOS Sul, Teatro Riachuelo, Sinduscon, Três  
Corações e Rádio 96 FM. A Corrida Soldados do Fogo – Cyrela Plano &amp;  
Plano ainda conta com o apoio da Policia Militar e Secretaria de  
Mobilidade Urbana de Natal. A realização é do Corpo de Bombeiros e  
Governo do Estado do RN. A coordenação da prova é da HC Esportes. 
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 FLIPIPA reúne o melhor da cultura brasileira de 7 a 9 de agosto na praia da Pipa - 
Blogs e Colunas - Nominuto.com 
 

 
 
Lançamento da programação do 5º Festival Literário de Pipa  
 
  O curador Dácio Galvão anunciou nesta quinta-feira a realização da 5º edição do 
Festival Literário da Pipa – FLIPPA, que será realizado no período de 7 a 9 de 
agosto. Sem dúvida é um apelo irresistível para quem gosta de literatura. O 
idealizador desse projeto vitorioso encontrou dificuldades para montar o 
primeiro festival, mas conquistou seu espaço, mostrou seu valor e agora se 
consolida como o principal movimento literário do Rio Grande do Norte, que 
antes não tinha nada nesse tipo de referência cultural. 
 
Estarão desfilando nas areias e tendas na praia da Pipa intelectuais como Jorge 
Mautner, Ariano Suassuna, José Carlos Capinan, José Miguel Wisnik, Rodrigo 
Lacerda, Mário Magalhães e Gereba Santos com 
abordagens vão transitar entre o romance e a memória, passando pelas 
biografias e ícones como Carlos Lacerda e Leminski.   
 
Segundo Dácio Galvão “as quatro edições anteriores foram exitosas e a quinta 
anuncia que o 



 

Festival Literário da Pipa é compromisso certo dos amantes da literatura”, 
festeja ao fazer um breve balanço das quatro primeiras edições, fica fácil 
entender essa afirmação. 
 
Pela tenda literária praiana — que começou pequenininha em 2009, na praça do 
Pescador, e hoje é um dos espaços mais agradáveis do festival — já passaram Marina 
Colasanti, Lobão, Danuza Leão, Heloísa Buarque de Holanda, Raimundo Carrero, 
Daniel Piza, Ronaldo Correia de Brito, Daniel Galera, Rafael Coutinho, Mia 
Couto, Frederico Pernambucano de Mello, Laurentino Gomes, Marçal Aquino, 
Geraldo Carneiro, João Ubaldo Ribeiro, João Gilberto Noll, Raimundo Arraes, 
Miguel Sousa Tavares, Fernando Morais, Carlito Azevedo, Marcos Silva, Eucanaã 
Ferraz, Thelma Guedes, Arnaldo Antunes, Rubens Figueiredo, David Arrigucci Jr, 
entre outros. 
 
O evento mantem o acesso livre a toda a programação, pois não há cobrança de 
ingresso nem credenciamento para participar, além do mais o FLIPIPA se fortalece 
como projeto voltado para melhoria da qualidade de vida da comunidade em que 
atua, através de seu braço educativo a partir das ações pensadas e desenvolvidas 
pelasua curadoria e pelos parceiros como Sesc/Fecomércio, Sebrae e Sesi/Fiern. 
 
O FLIPIPA aparece ao lado de grandes eventos internacionais, como a própria FLIP – 
Festa Literária Internacional de Paraty, o Festival de música Campos do Jordão, o 
Festival Internacional de Cinema de Gramado, O Festival Gastronômico e Cultural 
de Tiradentes, entre os principais. 
 
 Outro fato relevante é que o FLIPIPA é 
realizado no período que começa a baixa estação no aprazível balneário da praia 
da Pipa e a realização desse evento alavanca a economia do pequeno município de 
Tibau do Sul. 
 
SERVIÇO 
 
5º Festival Literário da Pipa – FLIPIPA 
 
De 7 a 9 de agosto. Realização: 
Fundação Hélio Galvão 
 
e Projeto Nação Potiguar. 
 
Produção Executiva: Candinha Bezerra 
 
Curadoria: Dácio Galvão 
 
Mais informações 
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Sistema FIERN apoia o Festival Literário da Pipa 2014 
 
 
O Sistema Fiern através do Sesi-RN, está entre as instituições que apoiam a 5ª edição 
do Festival Literário da Pipa-(Flipipa), que será realizado nos dias 7, 8 e 9 de agosto 
na praia de Pipa. O lançamento ocorreu hoje (10) pela manhã, na Intertv Cabugi, e 
contou com participação da Gerente do Solar Bela Vista, Dodora Guedes. 
 
Também estiveram presentes o presidente e o superintendente do Sebrae, 
respectivamente, Silvio Bezerra e Zeca Melo, a diretora do Sesc Ilsa Galvão, a 
diretora do projeto Nação Potiguar, Candinha Bezerra, o curador do Festival Dácio 
Galvão, e o diretor de marketing da Intertv Cabugi, Henrique Abreu, entre outros. 
 
O evento contará com nomes consagrados da literatura, como Jorge Mautner, 
Ariano Suassuna, José Carlos Capinan, José Miguel Wisnik, Rodrigo Lacerda, Mário 
Magalhães e Gereba Santos com abordagens que vão transitar entre o romance e a 
memória, passando pelas biografias e ícones como Carlos Lacerda e Leminski. 
 
O Flipipa 2014 é uma realização do Projeto Nação Potiguar e Fundação Hélio Galvão. 
Tem patrocínio da Ecocil, e parceiros Sistema Fecomércio/Sesc, Sistema Fiern/Sesi, 
Rede Intertv Cabugi, Sebrae RN, além de apoio cultural da Associação de Hoteis e 
Pousadas da Pipa, Hotel Ponta do Madeiro, Vitaminas FDC, Tribuna do Norte, 
Cooperativa Cultural Universitária e Mariz Comunicação. 
 
“ 
 
SERVIÇO  
5º Festival Literário da Pipa – Flipipa  
De 7 a 9 de agosto. 
 
  
 
Atualizado em 10 de julho às 18:11 
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Elias Medeiros 
 
 
O curador da FLIPIPA 2014, Dácio Galvão, recebeu a Imprensa na sede da Inter TV 
Cabugi. 
 
Redação/eliasjornalista.com  
A programação da 5ª edição do Festival Literário de Pipa, FLIPIPA, que será realizado 
de 7 a 9 de agosto, foi lançada durante uma coletiva de imprensa realizada na 
manhã desta quinta-feira (10), na sede da Inter TV Cabugi, em Natal. 
 
Nomes consagrados da literatura como José Miguel Wisnik, Mário Magalhães, 
Ariano Suassuna, José Carlos Capinan, Jorge Mautner e Rodrigo Lacerda, entre 
outros estarão na quinta edição. Cabeça pensante em debates envolventes, tendo 
como cenário uma das mais paradisíacas faixas litorâneas do Rio Grande do Norte. 
Eis o apelo irresistível para quem é apaixonado por ideias e livros, belezas naturais e 
aprecia um turismo de conteúdo numa região de perfil multicultural: esse lugar é a 
praia da Pipa. 
 
“As quatro edições anteriores foram exitosas e a quinta anuncia que o Festival 
Literário da Pipa é compromisso certo dos amantes da literatura”, festeja o curador 
do Flipipa, Dácio Galvão. Ao fazer um breve balanço das quatro primeiras edições, 
fica fácil entender essa afirmação. 
 
O evento mantém o acesso livre a toda programação, pois não há cobrança de 
ingresso nem credenciamento para participar. Aliado a isso o Flipipa se fortalece 
como projeto voltado para melhoria da qualidade de vida da comunidade em que 
atua, através de seu braço educativo a partir das ações pensadas e desenvolvidas 
pela sua curadoria e pelos parceiros como Sesc/Fecomércio, Sebrae e Sesi/Fiern. 
 
O FLIPIPA 2014 é uma realização do Projeto Nação Potiguar e Fundação Hélio 
Galvão. Tem patrocínio da Ecocil, e parceiros Sistema Fecomércio/Sesc, Fiern/Sesi, 
Rede Intertv Cabugi, Sebrae RN, além de apoio cultural da Associação de Hoteis e 
Pousadas da Pipa, Hotel Ponta do Madeiro, Vitaminas FDC, Tribuna do Norte, 
Cooperativa Cultural Universitária e Mariz Comunicação. 
 
 Deixe uma resposta 
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Quinta dição da Flipipa acontece em agosto 
 
Eventos 
 
 Quinta dição da Flipipa acontece em agosto  
  
Entre os autores convidados estarão Jorge Mautner, Ariano Suassuna, José Carlos 
Capinan, José Miguel Wisnik, Rodrigo Lacerda, Mário Magalhães, Gereba Santos 
entre tantos outros 
 
10 de Julho de 2014 
 
 Nomes consagrados da literatura, muita cabeça pensante em debates envolventes, 
tendo como cenário uma das mais paradisíacas faixas litorâneas do Rio Grande do 
Norte. Eis o apelo irresistível para quem é apaixonado por ideias e livros, belezas 
naturais e aprecia um turismo de conteúdo numa região de perfil multicultural: esse 
lugar é a praia da Pipa, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, na 5ª edição do Festival Literário 
da Pipa-FLIPIPA.  
 
 O cenário é perfeito para atiçar o caldeirão de ideias e escritas de algumas 
personalidades literárias brasileiras. Vão estar lá Jorge Mautner, Ariano Suassuna, 
José Carlos Capinan, José Miguel Wisnik, Rodrigo Lacerda, Mário Magalhães e 
Gereba Santos com abordagens vão transitar entre o romance e  a memória, 
passando pelas biografias e ícones como Carlos Lacerda e Leminski.  
 
 “As quatro edições anteriores foram exitosas e a quinta anuncia que o Festival 
Literário da Pipa é compromisso certo dos amantes da literatura”, festeja o curador 
do Flipipa, Dácio Galvão. Ao fazer um breve balanço das quatro primeiras edições, 
fica fácil entender essa afirmação. 
 
 Pela tenda literária praiana — que começou pequenininha em 2009, na praça do 
Pescador, e hoje é um dos espaços mais agradáveis do festival — já passaram Marina 
Colasanti, Lobão, Danuza Leão, Heloísa Buarque de Holanda, Raimundo Carrero, 
Daniel Piza, Ronaldo Correia de Brito, Daniel Galera, Rafael Coutinho, Mia Couto, 
Frederico Pernambucano de Mello, Laurentino Gomes, Marçal Aquino, Geraldo 
Carneiro, João Ubaldo Ribeiro, João Gilberto Noll, Raimundo Arraes, Miguel Sousa 
Tavares, Fernando Morais, Carlito Azevedo, Marcos Silva, Eucanaã Ferraz, Thelma 
Guedes, Arnaldo Antunes, Rubens Figueiredo, David Arrigucci Jr, entre outros. 
 
   
 
   
 



 

 ACESSO LIVRE 
 
 Outra característica peculiar do Flipipa é ser democrática. O evento mantem o 
acesso livre a toda a programação, pois não há cobrança de ingresso nem 
credenciamento para participar. Aliado a isso o Flipipa se fortalece como projeto 
voltado para melhoria da qualidade de vida da comunidade em que atua, através de 
seu braço educativo a partir das ações pensadas e desenvolvidas pela sua curadoria 
e pelos parceiros como Sesc/Fecomércio, Sebrae e Sesi/Fiern. 
 
 Esse foco agregador colocou o nome do Flipipa como um dos exemplos da 
reportagem da revista Época (outubro/2012) sobre “Eventos que transformam — 
como os festivais alteram a vida cultural e a própria vocação econômica de vários 
municípios brasileiros”. Na reportagem, o Flipipa aparece ao lado de grandes 
eventos de famas internacionais, como a própria Flip - Festa Literária Internacional 
de Paraty, o Festival de música Campos do Jordão, o Festival Internacional de 
Cinema de Gramado, O Festival Gastronômico e Cultural de Tiradentes, entre outros. 
 
 O FlIPIPA 2014 é uma realização do Projeto Nação Potiguar e Fundação Hélio 
Galvão. Tem patrocínio da Ecocil, e parceiros Sistema Fecomércio/Sesc, Fiern/Sesi, 
Rede Intertv Cabugi, Sebrae RN, além de apoio cultural da Associação de Hoteis e 
Pousadas da Pipa, Hotel Ponta do Madeiro, Vitaminas FDC, Tribuna do Norte, 
Cooperativa Cultural Universitária e Mariz Comunicação 
 
 SERVIÇO 
 
 5º Festival Literário da Pipa – Flipipa 
 
 De 7 a 9 de agosto. Realização: Fundação Hélio Galvão 
 
 e Projeto Nação Potiguar. 
 
 Produção Executiva: Candinha Bezerra 
 
 Curadoria: Dácio Galvão 
 
 Assessoria de Imprensa: Fato Novo Comunicação 
 
 Dionísio Outeda (Assessor). Tel.: 84 88208769/ 99743839 
 
 Fixo: 84 2010-0517 
 
 Site: www.flipipa.org 
 
   



 

 
 #FLIPIPA2014 
 
 PROGRAMAÇÃO DA TENDA LITERÁRIA 
 
 De 07 a 09 de agosto 
 
 Local: Estacionamento de Pipa 
 
   
 
 Dia 07.08 – Tenda literária 
 
 19h Mesa 1  “Jorge Mautner, o Filho do Holocausto” 
 
 Com Jorge Mautner 
 
 O romance autobiográfico lançado em 2006, que resultou no filme dirigido por 
Heitor D'Alincourt, e Pedro Bial, é um dos temas dessa mesa. Cantor, compositor e 
escritor brasileiro. Filho de judeus, aprendeu a tocar violino aos cinco anos e, aos 15 
escreveu seu primeiro livro, Deus da chuva e da morte. O livro foi publicado em 1962 
(premiado com o Jabuti) e compõe, com Kaos (1964) e Narciso em tarde cinza 
(1966), a trilogia hoje conhecida como Mitologia do Kaos. Poeta maldito, escreveu 
ao todo 12 livros, além de seu trabalho na música: Após o golpe militar de 1964, é 
preso. É liberado, sob a condição de se expressar mais 
&quot;cuidadosamente&quot;. Em 1966, vai para os Estados Unidos, onde trabalha 
na Unesco e trabalha na tradução de livros brasileiros. Também dava palestras sobre 
esses livros para a Sociedade Interamericana de Literatura. A partir de 1967, passa a 
trabalhar como secretário do poeta Robert Lowell. Conhece Paul Goodman, 
sociólogo, poeta e militante pacifista anarquista da nova esquerda, de quem recebe 
significativa influência. Em 1970, vai para Londres, onde se aproxima de Caetano 
Veloso e Gilberto Gil. Volta ao Brasil e começa a escrever no jornal O Pasquim. 
Conhece Nelson Jacobina, que será seu parceiro musical nas décadas seguintes. Em 
1987 lança, com Gilberto Gil, o movimento &quot;Figa Brasil&quot; no show O Poeta 
e o Esfomeado, ligado ao movimento Kaos, voltado à discussão da cultura brasileira. 
Compôs algumas obras-primas da música brasileira, como Maracatu Atômico, 
Vampiro e Lágrimas Negras. 
 
 Mesa 2 – “Toda a poesia mora em Paulo Leminski” 
 
 20h30 
 
 Com José Miguel Wisnik 
 



 

 A poesia de Paulo Leminski revela uma síntese entre a coloquialidade e o rigor da 
construção formal, herdada da estética concretista. O humor está presente em boa 
parte de sua obra poética, assim como a influência melódica da canção popular e 
trocadilhos da cultura popular. Talvez isso possa explicar o sucesso que a poesia 
continue a fazer entre as novas gerações, mais de vinte anos após sua morte. O 
Músico e ensaísta José Miguel Wisnik, convidado para compor a mesa sobre 
Leminski, abordou esse “fenômeno” sua coluna no jornal O Globo: “Um corpo 
estranho tem atravessado como um cometa a lista dos best-sellers nas últimas 
semanas: o volume “Toda poesia” de Paulo Leminski. Um catatau cor de laranja em 
meio aos não sei quantos tons de cinza, um quinau de poesia flanando 
distraidamente em meio à corrida dos mais vendidos, com um pique vencedor 
(estou brincando, aqui, com o título de um dos seus livros, o “Distraídos 
venceremos”). Como diz o poeta curitibano, a poesia é um inutensílio que não tem 
nenhuma outra justificativa que não seja a própria razão de ser da vida, e de fazer 
parte, como o orgasmo e a amizade, daquelas coisas que não precisam ter um 
porquê: pra que porquê?”. 
 
   
 
 Dia 08.08 – Tenda literária 
 
 19h 
 
 Mesa 3 – “A Saga dos Lacerda: Do final do império a Era Vargas” 
 
 Com Rodrigo Lacerda 
 
 Neto do político Carlos Lacerda, o escritor e historiador Rodrigo Lacerda falará sobre 
seu livro “República das Abelhas”, obra que descreve o percurso familiar de três 
gerações de políticos: do abolicionista Sebastião Lacerda; dos filhos Maurício, 
Fernando e Paulo; e do neto, Carlos Lacerda (seu avô). Considerado um dos políticos 
mais controversos da história do Brasil, Carlos Lacerda foi para uns o salvador da 
pátria, para outros, não passou de um reacionário feroz. Pai, tios e avô tiveram 
participação igualmente decisiva nos principais lances da política brasileira, da 
Primeira República ao suicídio de Getúlio Vargas, em 1954. Uma saga familiar que se 
confunde com a própria saga brasileira, da cultura política do país, sobre os rumos 
que o país tomou e que influenciam nossa vida até hoje. Rodrigo é formado em 
História pela USP. Seu primeiro livro, O mistério do Leão Rampante, foi publicado em 
1995, pela Atelier Editorial. A obra foi uma das ganhadoras do Prêmio Jabuti em 
1996, mesmo ano em que o autor lançou seu segundo romance, A Dinâmica das 
Larvas: Comédia Trágico-Farsesca. Trabalhou na própria Nova Fronteira e também 
nas editoras Edusp, Nova Aguilar, Cosac &amp; Naify, Mameluco Produções e 
Duetto, pela qual editou a coleção Deuses da Mitologia. 
 



 

   
 
 Mesa 4 – “Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo” 
 
 20h30 
 
 Com Mário Magalhães 
 
 A vida de Carlos Marighella (1911-69) foi tão frenética quanto surpreendente. 
Militante comunista desde a juventude, deputado federal constituinte e fundador do 
maior grupo armado de oposição à ditadura militar - a Ação Libertadora Nacional -, 
esse mulato de Salvador era também um profícuo poeta, homem irreverente e 
brincalhão. Nesta biografia, o jornalista e escritor Mário Magalhães investiga as 
muitas facetas do biografado e apresenta uma narrativa repleta de revelações. Em 
ritmo de thriller, reconstitui com realismo desconcertante passagens pela prisão, 
resistência à tortura, operações de espionagem na Guerra Fria e assaltos da 
guerrilha a bancos, carros-fortes e trem-pagador. Mário nasceu no Rio de Janeiro, 
em abril de 1964. Formou-se em jornalismo na Escola de Comunicação da UFRJ. 
Trabalhou nos jornais Tribuna da Imprensa, O Globo, O Estado de S. Paulo e Folha de 
S.Paulo, no qual foi repórter especial, colunista e ombudsman. Recebeu cerca de 
vinte prêmios e menções honrosas no Brasil e no exterior, entre os quais o Every 
Human Has Rights Media Awards, o Prêmio Vladimir Herzog, o Prêmio Dom Hélder 
Câmara e o Prêmio Esso de Jornalismo. 
 
   
 
   
 
   
 
 Dia 09.08 – Tenda literária 
 
 19h 
 
 Mesa 5 “Capinan e a Tropicália” 
 
 Com José Carlos Capinan e Gereba Barreto 
 
 Esta palestra-recital marca o encontro deste que é um dos maiores poetas 
compositores do País, com o virtuosismo do cantor e violonista Gereba Barreto. 
Pontuado de música e histórias o encontro vai destacar a obra de Capinan. Nascido 
na cidade baiana de Esplanada, José Carlos Capinan é considerado um dos grandes 
letristas de sua geração, tendo participado ativamente do movimento tropicalista no 
fim da década de 60. Poeta desde a adolescência, mudou-se para Salvador aos 19 



 

anos, onde iniciou o curso de Direito, na Universidade Federal da Bahia. Fez amizade 
com Caetano Veloso e Gilberto Gil, na época cursando, respectivamente, as 
faculdades de Filosofia e de Administração de Empresas. Em 1964, deixou Salvador 
para morar em São Paulo, onde inicia os primeiros poemas de seu livro de estreia, 
“Inquisitorial”. Anos depois, volta à capital baiana, desta vez para fazer Medicina. 
Participa do primeiro disco de Gilberto Gil, em 1966, dividindo a parceria na faixa 
“Viramundo”. No mesmo ano, sua música “Canção para Maria”, defendida e 
composta em parceria com Paulinho da Viola, é um dos destaques do II Festival de 
Música da Record. Em seguida vence, com Edu Lobo, o Festival da Record de 1967, 
com a canção “Ponteio”. Volta a se aproximar de seus conterrâneos – compõe com 
Gil o clássico “Soy Loco por Ti, América”, e integra o histórico disco “Tropicália” (68), 
ao lado de Caetano, Gil, Mutantes, Gal Costa, Tom Zé, Rogério Duprat e Torquato 
Neto. Como Jards Macalé compôs  “Gotham City , Fagner (em “Como se Fosse”) e 
Geraldo Azevedo (em “For All Para Todos”). Em 2000, compôs a ópera “Rei Brasil 500 
Anos” ao lado de Fernando Cerqueira e Paulo Dourado, uma crítica as comemoração 
dos 500 anos de Descobrimento do Brasil, e dividiu parceria nos novos discos de Tom 
Zé (em “Perisséia”) e de Sueli Costa (em “Jardim”). 
 
 Mesa 6 – “O Romance no contexto do Nordeste Brasileiro” 
 
 20h30 
 
 Com Ariano Suassuna 
 
 Nascido em João Pessoa, em 1927,e radicado em Recife Ariano Suassuna é um dos 
nomes centrais do teatro e da narrativa brasileira. Começou a escrever para o palco 
quando estudante de direito em Recife, e conquistou projeção com o “Auto da 
Compadecida” (1955), traduzido para vários idiomas e adaptado para o cinema e a 
televisão. Suas ideias estéticas desembocaram em 1970 no Movimento Armorial, 
voltado para as formas populares de expressão artística. Nesse veio publicou, no ano 
seguinte, o romance A pedra do reino. A trilogia de &quot;Romance d'a Pedra do 
Reino&quot; seguiu-se com &quot;Príncipe do Sangue que vai-e-volta&quot;, que 
teria sequência em 1976, com a &quot;História d'o Rei Degolado nas Caatingas do 
Sertão: ao Sol da Onça Caetana&quot;. Em 1989, foi eleito para a Academia 
Brasileira de Letras. 
 
   
 
 PIPINHA LITERÁRIA 
 
 07/08 – Manhã e tarde 
 
 Bibliosesc - Bliblioteca Itinerante 
 



 

 Ação Sesc de Incentivo à Leitura com autores convidados 
 
 Local: Caminhão Bibliosesc e Tenda literária 
 
 Tenda Sesc Literária 
 
 - Grupo SESC Dramaturgia apresenta encenações de obras literárias 
 
 Cozinha Brasil SESI 
 
 Oficinas e degustações 
 
 Tenda de Artesanato Sebrae/RN 
 
 08/08 
 
 TENDA LITERÁRIA 
 
 Ação Sesc de Incentivo à Leitura com autores convidados 
 
 Local: Caminhão Bibliosesc e Tenda literária 
 
 Tenda Sesc Literária 
 
 - Grupo SESC Dramaturgia apresenta encenações de obras literárias 
 
 Cozinha Brasil SESI 
 
 Oficinas e degustações 
 
 Tenda de Artesanato SEBRAE/RN 
 
   
 
 09/08 
 
 TENDA LITERÁRIA 
 
 Ação Sesc de Incentivo à Leitura com autores convidados 
 
 Local: Caminhão Bibliosesc e Tenda literária 
 
 Tenda Sesc Literária 
 



 

 Grupo SESC Dramaturgia apresenta encenações de obras literárias 
 
 Cozinha Brasil SESI 
 
 Oficinas e degustações 
 
 Tenda de Artesanato SEBRAE/RN 
Classificação: Positiva 
 
 



 

VEÍCULO: MARCOS DANTAS  DATA: 11.07.14             
 
           á           vá        v ç      F            ’       C         v   » 
Blog do Marcos Dantas 
 
O Sistema Fecomércio por meio do Sesc, estará mais uma vez em Currais Novos, na 
tradicional festa de Sant’Ana, padroeira do município. Neste sábado (12), a partir das 
8h, na Praça Cristo Rei, o Sesc estará com um stand oferecendo serviços gratuitos 
para o público com orientações sobre como fazer a carteira do Sesc, que dá direito 
as atividades oferecidas pela instituição (esporte, lazer, atendimento odontológico, 
educação, hospedagem nas unidades Sesc em todo o país, entre outras) . 
 
O público também receberá orientações em saúde preventiva, bem como, no 
combate ao HIV, com distribuição de preservativos. Na área da cultura teremos uma 
atração musical dentro da programação do evento, e ainda, a participação do grupo 
de teatro Sesc Dramaturgia, que fará uma interação divertida com o público. Há dois 
anos o Sesc, participa da programação da Feira com apresentações culturais, 
eventos esportivos, atração musical provendo interação com público curraisnovense. 
Inclusive, a programação do Sesc no evento deste ano continua no dia 24 de julho, 
com o show “Patuá”, da cantora potiguar Camila Masiso, às 20h, no largo do 
Tungstênio. 
 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG ELIAS MEDEIROS  DATA: 11.07.14             

 
Curso será realizado nas unidades Sesc Centro (Natal) e Seridó (Caicó). Inscrições 
podem ser feitas de 07 a 25/07. 

Redação/eliasjornalista.com 

Futuras mamães terão a oportunidade de tirar várias dúvidas e aprender cuidados 
importantes para seus bebês. De 07 a 25/07, elas podem se inscrever gratuitamente 
no Curso para Gestantes oferecido pelo Sesc RN nas unidades de Natal (Centro) e 
Caicó. As inscrições podem ser feitas das 8h às 17h nos setores de Educação em 
Saúde das duas unidades. São disponibilizadas 30 vagas para cada cidade. 

No curso, as gestantes aprenderão de forma gratuita sobre alimentação adequada 
da mãe e do filho, atividade física durante a gestação, tratamento dentário, cuidados 
com o bebê, banho do bebê, tipos de anestesia no parto e shantala (uma massagem 
relaxante no bebê). 

Na capital potiguar, o encontro acontece de 29 a 31/07, das 19h às 21h30. Em Caicó, 
o curso será realizado de 05 a 07/08, das 18h30 às 21h30. Além de todo o material e 
aulas gratuitos, as participantes também concorrerão a brindes. 

Serviço: O quê? Sesc RN oferece curso gratuito para gestantes Inscrições? De 07 a 
25/07 (ou enquanto houver vagas), das 8h às 17h Onde? NATAL Sala de seminário 
do Sesc Centro (Av. Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) De 29 a 31/07, das 19h às 21h30 

http://eliasjornalista.com/2012/wp-content/uploads/2014/07/1011432_403176383138328_1858119417_n.jpg


 

Mais informações: 3211-5577 CAICÓ De 05 a 07/08, das 18h30 às 21h30 Sesc Seridó 
(Rua Washington Luiz, 55, Boa Passagem) Mais informações: 3421–2337 

Deixe uma resposta 



 

VEÍCULO: BLOG ARAFRAN  DATA: 11.07.14             
 
CLD e Rádio nova 89 FM realizarão a feira de negócios do vale do Açu – Notícias de 
Macau e Região 

 
 
jul 14 10 
 
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-ASSÚ) e a Rádio Nova 89 FM estão 
programando para o mês de setembro de 2014 uma nova edição da Feira de 
Negócios do Vale do Açu, exposição já realizada em anos anteriores e que a partir de 
agora será chamada de FENEVALE. 
 
A Fenevale será montada na Praça São João e já contará na sua 1ª edição com mais 
100 stands comerciais, palco cultural, praças de alimentação, área industrial, e uma 
Arena para realização dos shows musicais. A montadora responsável por toda a 
estrutura será a KN Produções do empresário Karume Medeiros. 
 
Nesta quarta-feira (09), aconteceu à primeira reunião sobre o projeto e segundo o 
presidente da CDL Edimilson Albino, a proposta já tem data para ser concretizada e 
será realizada nos dias 25,26 e 27 de setembro. “Vamos resgatar a maior feira de 
negócios do interior do RN e divulgar nossas potencialidades” – disse o presidente 
Edmilson. 
 
Participaram da reunião de ontem a diretoria da entidade lojista e o Diretor da Nova 
89 FM, Pedro Neto, de quem partiu o convite para a realização da FENEVALE. 
 
Pedro Neto disse que o passo seguinte será apresentar a proposta da feira para 
parceiros como: Prefeitura, SEBRAE, Petrobras, Fecomércio, Sindicato do Comércio 
Varejista, Rádio Princesa do Vale, 104 FM, Agências bancárias, e realizar o 
lançamento para começar as vendas dos stands. “Assú não pode ficar mais um ano 
sem essa feira, vamos buscar os parceiros e realizar a maior feira de eventos que o 



 

vale já viu” – afirmou Pedro. 
  
 
Postado em Assú por Arafran 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 11.07.14             
Sesc estará em Currais No/FATOR RRH vos neste sábado | Fator RRH 
 
Depois do Dia do Desafio – evento de estímulo à prática da atividade física, realizado 
nas Américas durante o dia 28 de maio-, o Sistema Fecomércio por meio do Sesc, 
estará mais uma vez em Currais Novos, na tradicional festa de Sant’Ana, padroeira 
do município 
 
No próximo sábado (12/07), a partir das 8h, na Praça Cristo Rei, o Sesc estará com 
um stand oferecendo serviços gratuitos para o público com orientações sobre como 
fazer a carteira do Sesc, que dá direito as atividades oferecidas pela instituição 
(esporte, lazer, atendimento odontológico, educação, hospedagem nas unidades 
Sesc em todo o país, entre outras) . 
 
O público também receberá orientações em saúde preventiva, bem como, no 
combate ao HIV, com distribuição de preservativos. 
 
Na área da cultura terá uma atração musical dentro da programação do evento, e 
ainda, a participação do grupo de teatro Sesc Dramaturgia, que fará uma interação 
divertida com o público. 
 
Há dois anos o Sesc, participa da programação da Feira com apresentações culturais, 
eventos esportivos, atração musical provendo interação com público curraisnovense. 
 
Inclusive, a programação do Sesc no evento deste ano continua no dia 24 de julho, 
com o show “Patuá”, da cantora potiguar Camila Masiso, às 20h, no largo do 
Tungstênio. 
 
Fonte: Assessoria 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE  DATA: 11.07.14             EDITORIA: PUBLICIDADE 

 
 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE  DATA: 11.07.14             EDITORIA: POLÍTICA 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL  DATA: 11.07.14             EDITORIA: POLÍTICA 
 

  



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL  DATA: 11.07.14             EDITORIA: POLÍTICA 



 

VEÍCULO: NOVO JORNAL  DATA: 11.07.14             EDITORIA: ÚLTIMAS 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE  DATA: 11.07.14             EDITORIA: POLÍTICA 
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VEÍCULO: JORNAL DE HOJE DATA: 10.07.14             EDITORIA: POLÍTICA 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 11.07.14             EDITORIA: NATAL 

  



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE DATA: 10.07.14             EDITORIA: CIDADES 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 11.07.14             EDITORIA: NEGÓCIOS E 
FINANÇAS 
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VEÍCULO: GAZETA DO OESTE  DATA: 11.07.14             EDITORIA: ECONOMIA  
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