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VEÍCULO: BLOG CRISTINA LIRA DATA: 12.08.17 
 

Edição 2017 do “Mossoró Cidade Junina” fez 
circular R$ 47 milhões na economia da cidade, diz 

IPDC/Fecomércio 

Presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, apresentou detalhes 

do levantamento inédito à imprensa, autoridades e empresários locais na 

quinta,10 

  

Cerca de 90% do público presente ao Mossoró Cidade Junina deste ano, 

exatos 89,6%, têm a intenção de voltar à capital do Oeste potiguar no evento 

em 2018. Além disso, 96,2% disseram que indicariam o evento a amigos e 

familiares. O gasto médio individual de turistas e visitantes ficou em torno 

dos R$ 107 por dia e o dos moradores da cidade ficou acima dos R$ 46 por 

pessoa/dia, chegando a movimentar R$ 47 milhões ao longo de todo o 

evento. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do RN (IPDC/Fecomércio RN), que esteve na capital da 

região Oeste durante os festejos juninos e entrevistou 500 pessoas. 

Os detalhes da pesquisa foram apresentados na tarde da quinta-feira, 10, 

pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, na Prefeitura de 

Mossoró, à prefeita, Rosalba Ciarlini, secretários municipais, empresários e à 

imprensa.  O levantamento foi realizado em parceria com o Sindicato do 

Comércio Varejista de Mossoró. De acordo com seu presidente, Michelson 

Frota, trata-se de uma ferramenta decisória importante para todos os 

envolvidos no Cidade Junina. “Nós temos muito clara a percepção da 

importância não apenas cultural, mas, sobretudo, econômica do Cidade 

Junina para a cidade. O estudo do IPDC só reafirma isso, com números”, diz 

ele. 
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“Os dados nos permitem entender melhor o que o consumidor do Mossoró 

Cidade Junina espera da festa, o que elogiou e, principalmente, o que criticou 

para que o empresariado local e os Poderes Públicos possam levar adianta o 

processo de constante aperfeiçoamento que precisa estar na ordem do dia de 

um evento desta magnitude. Melhorar e conseguir encantar cada vez mais o 

público gera fidelidade e a conquista de novos frequentadores do evento que 

já é, reconhecidamente, um dos grandes atrativos turísticos de Mossoró e 

grande responsável por gerar emprego e renda na cidade”, afirma o 

presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

O nível de aprovação do evento foi alto, com uma nota média de 7,9 (sendo 

10 a nota máxima). O item Hospedagem foi o melhor conceituado, com nota 

média de 8,68; os Locais de alimentação vêm logo depois, com média 8,05; 

seguido dos Atrativos históricos e culturais da festa, com nota média 8. O 

Acesso ao local do evento e o Espaço físico aparecem na 4ª e 5ª posição, com 

médias 7,79 e 7,66; respectivamente. Em seguida, vêm a Divulgação da 

festa (7,63), a Diversão na cidade (7,58), e a Segurança durante a festa 

(7,24), que também foi elogiada. 

Em contrapartida, alguns itens apresentaram notas inferiores à média geral, 

como Transportes durante a festa (6,01%), Decoração da cidade (6,61%), 

Organização da cidade (6,82%) e Infraestrutura (6,90%). 

O levantamento do IPDC da Fecomércio também apontou que os Atrativos 

turísticos foram o item que mais agradou ao público. Eles foram citados por 

43% dos entrevistados. Em segundo lugar aparece a Organização das 

atrações, com 21,4%. As Atrações em geral promovidas pelo evento surgem 

na terceira posição, como um dos pontos que mais deixaram o público 

satisfeito, com 17,4% das citações, seguidas pela segurança do evento 

(14,6%), infraestrutura (11,2%), animação/decoração (5,2%), comércio  
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(4,6%), limpeza pública (3,8%), atendimento (3,8%), movimento da cidade 

(2,2%), culinária (1,4%) entre outros. 

A pesquisa apresentou o gasto médio por dia do público, tanto dos 

mossoroenses quanto dos que não residem na cidade. Os turistas, 

representados por 26%, desembolsaram R$ 107,79, e os mossoroenses, com 

a maior porcentagem de presença (74%), gastaram R$ 46,84. O valor foi 

distribuído em itens como alimentação, transporte, diversão e compras. 

  

O levantamento identificou também que a maior parte do público da festa 

(84,4%) já havia participado das comemorações juninos na cidade em anos 

anteriores. Isso demonstra o apego das pessoas ao evento. Existe, no 

entanto, um número importante de participantes (15,6%) que visitaram o 

Mossoró Cidade Junina pela primeira vez, demonstrando que a festa tem 

potencial para atrair pessoas que nunca estiveram no evento. 

“Agora nós temos documentos técnicos comprovando a viabilidade, o 

potencial que tem o Mossoró Cidade Junina para gerar emprego e renda. A 

Fecomércio fez um trabalho muito detalhado do quanto se movimenta no 

comércio. Para se ter uma ideia foi comprovado que circularam R$ 47 milhões 

na nossa cidade.  Isso com um investimento que a prefeitura fez de R$ 4 

milhões”, declarou a prefeita que prevê maiores investimentos no próximo 

ano. 

O relatório completo da pesquisa está disponível no endereço: 

http://fecomerciorn.com.br/pesquisas. 
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Edição 2017 do “Mossoró Cidade Junina” fez circular R$ 47 milhões 

na economia da cidade, diz IPDC/Fecomércio 
 

 
 

Cerca de 90% do público presente ao Mossoró Cidade Junina deste ano, exatos 
89,6%, têm a intenção de voltar à capital do Oeste potiguar no evento em 2018. 
Além disso, 96,2% disseram que indicariam o evento a amigos e familiares. O 
gasto médio individual de turistas e visitantes ficou em torno dos R$ 107 por dia 
e o dos moradores da cidade ficou acima dos R$ 46 por pessoa/dia, chegando a 
movimentar R$ 47 milhões ao longo de todo o evento. Os dados fazem parte de 
um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(IPDC/Fecomércio RN), que esteve na capital da região Oeste durante os 
festejos juninos e entrevistou 500 pessoas. 
 
Os detalhes da pesquisa foram apresentados na tarde da quinta-feira, 10, pelo 
presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, na Prefeitura de 
Mossoró, à prefeita, Rosalba Ciarlini, secretários municipais, empresários e à 
imprensa.  O levantamento foi realizado em parceria com o Sindicato do 
Comércio Varejista de Mossoró. De acordo com seu presidente, Michelson Frota, 
trata-se de uma ferramenta decisória importante para todos os envolvidos no 
Cidade Junina. “Nós temos muito clara a percepção da importância não apenas 
cultural, mas, sobretudo, econômica do Cidade Junina para a cidade. O estudo 
do IPDC só reafirma isso, com números”, diz ele. 
 
“Os dados nos permitem entender melhor o que o consumidor do Mossoró 
Cidade Junina espera da festa, o que elogiou e, principalmente, o que criticou 
para que o empresariado local e os Poderes Públicos possam levar adianta o  

http://genilzapereira.blogspot.com.br/2017/08/edicao-2017-do-mossoro-cidade-junina.html
http://genilzapereira.blogspot.com.br/2017/08/edicao-2017-do-mossoro-cidade-junina.html
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processo de constante aperfeiçoamento que precisa estar na ordem do dia de 
um evento desta magnitude. Melhorar e conseguir encantar cada vez mais o 
público gera fidelidade e a conquista de novos frequentadores do evento que já 
é, reconhecidamente, um dos grandes atrativos turísticos de Mossoró e grande 
responsável por gerar emprego e renda na cidade”, afirma o presidente da 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 
 
Fonte: Fecomércio/RN. 
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“Mossoró Cidade Junina” fez 

circular R$ 47 milhões, diz 

Fecomércio 
O gasto médio individual de turistas e visitantes ficou em torno dos R$ 107 

Por Redação 

 

 

Cerca de 90% do público presente ao Mossoró Cidade Junina deste ano, exatos 89,6%, têm a 
intenção de voltar à capital do Oeste potiguar no evento em 2018. Além disso, 96,2% disseram 
que indicariam o evento a amigos e familiares. O gasto médio individual de turistas e visitantes 

ficou em torno dos R$ 107 por dia e o dos moradores da cidade ficou acima dos R$ 46 por 
pessoa/dia, chegando a movimentar R$ 47 milhões ao longo de todo o evento. Os dados fazem 
parte de um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (IPDC/Fecomércio RN), que esteve 
na capital da região Oeste durante os festejos juninos e entrevistou 500 pessoas. 

Os detalhes da pesquisa foram apresentados na tarde da quinta-feira, 10, pelo presidente do 
Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, na Prefeitura de Mossoró, à prefeita, Rosalba Ciarlini, 

secretários municipais, empresários e à imprensa.  O levantamento foi realizado em parceria com 
o Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró. De acordo com seu presidente, Michelson Frota, 
trata-se de uma ferramenta decisória importante para todos os envolvidos no Cidade Junina. “Nós 

temos muito clara a percepção da importância não apenas cultural, mas, sobretudo, econômica do 
Cidade Junina para a cidade. O estudo do IPDC só reafirma isso, com números”, diz ele. 
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“Os dados nos permitem entender melhor o que o consumidor do Mossoró Cidade Junina espera 
da festa, o que elogiou e, principalmente, o que criticou para que o empresariado local e os 

Poderes Públicos possam levar adianta o processo de constante aperfeiçoamento que precisa estar 
na ordem do dia de um evento desta magnitude. Melhorar e conseguir encantar cada vez mais o 
público gera fidelidade e a conquista de novos frequentadores do evento que já é, 

reconhecidamente, um dos grandes atrativos turísticos de Mossoró e grande responsável por gerar 
emprego e renda na cidade”, afirma o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

O nível de aprovação do evento foi alto, com uma nota média de 7,9 (sendo 10 a nota máxima). O 
item Hospedagem foi o melhor conceituado, com nota média de 8,68; os Locais de alimentação 

vêm logo depois, com média 8,05; seguido dos Atrativos históricos e culturais da festa, com nota 
média 8. O Acesso ao local do evento e o Espaço físico aparecem na 4ª e 5ª posição, com médias 

7,79 e 7,66; respectivamente. Em seguida, vêm a Divulgação da festa (7,63), a Diversão na cidade 
(7,58), e a Segurança durante a festa (7,24), que também foi elogiada. 

Em contrapartida, alguns itens apresentaram notas inferiores à média geral, como Transportes 
durante a festa (6,01%), Decoração da cidade (6,61%), Organização da cidade (6,82%) e 
Infraestrutura (6,90%). 

O levantamento do IPDC da Fecomércio também apontou que os Atrativos turísticos foram o item 

que mais agradou ao público. Eles foram citados por 43% dos entrevistados. Em segundo lugar 
aparece a Organização das atrações, com 21,4%. As Atrações em geral promovidas pelo evento 

surgem na terceira posição, como um dos pontos que mais deixaram o público satisfeito, com 
17,4% das citações, seguidas pela segurança do evento (14,6%), infraestrutura (11,2%), 
animação/decoração (5,2%), comércio (4,6%), limpeza pública (3,8%), atendimento (3,8%), 
movimento da cidade (2,2%), culinária (1,4%) entre outros. 

A pesquisa apresentou o gasto médio por dia do público, tanto dos mossoroenses quanto dos que 

não residem na cidade. Os turistas, representados por 26%, desembolsaram R$ 107,79, e os 
mossoroenses, com a maior porcentagem de presença (74%), gastaram R$ 46,84. O valor foi 
distribuído em itens como alimentação, transporte, diversão e compras. 

O levantamento identificou também que a maior parte do público da festa (84,4%) já havia 

participado das comemorações juninos na cidade em anos anteriores. Isso demonstra o apego das 
pessoas ao evento. Existe, no entanto, um número importante de participantes (15,6%) que 

visitaram o Mossoró Cidade Junina pela primeira vez, demonstrando que a festa tem potencial 
para atrair pessoas que nunca estiveram no evento. 

“Agora nós temos documentos técnicos comprovando a viabilidade, o potencial que tem o 
Mossoró Cidade Junina para gerar emprego e renda. A Fecomércio fez um trabalho muito 

detalhado do quanto se movimenta no comércio. Para se ter uma ideia foi comprovado que 
circularam R$ 47 milhões na nossa cidade.  Isso com um investimento que a prefeitura fez de R$ 4 
milhões”, declarou a prefeita que prevê maiores investimentos no próximo ano. 
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Mossoró Cidade Junina movimentou R$ 47 milhões em 2017, diz levantamento 
Crédito da foto: Carlos 

Costa

O gasto médio individual de turistas e visitantes ficou em torno dos R$ 107 por dia e o dos moradore 

Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 

(Fecomércio/RN) aponta que a edição 2017 do Mossoró Cidade Junina movimentou R$ 

47 milhões ao longo do evento. Segundo o estudo, o gasto médio individual de turistas e 

visitantes ficou em torno dos R$ 107 por dia e o dos moradores da cidade ficou acima dos 

R$ 46 por pessoa/dia. 

Ainda de acordo com a pesquisa, 89,6%, têm a intenção de voltar à capital do Oeste 

potiguar no evento em 2018 e 96,2% disseram que indicariam o evento a amigos e 

familiares. 

O nível de aprovação do evento foi alto, com uma nota média de 7,9 (sendo 10 a nota 

máxima). O item Hospedagem foi o melhor conceituado, com nota média de 8,68; os 

Locais de alimentação vêm logo depois, com média 8,05; seguido dos Atrativos 

históricos e culturais da festa, com nota média 8. O Acesso ao local do evento e o Espaço 

físico aparecem na 4ª e 5ª posição, com médias 7,79 e 7,66; respectivamente. Em seguida, 

vêm a Divulgação da festa (7,63), a Diversão na cidade (7,58), e a Segurança durante a 

festa (7,24), que também foi elogiada. 

Em contrapartida, alguns itens apresentaram notas inferiores à média geral, como 

Transportes durante a festa (6,01%), Decoração da cidade (6,61%), Organização da 

cidade (6,82%) e Infraestrutura (6,90%). 

O levantamento do IPDC da Fecomércio também apontou que os Atrativos turísticos 

foram o item que mais agradou ao público. Eles foram citados por 43% dos entrevistados. 

Em segundo lugar aparece a Organização das atrações, com 21,4%. As Atrações em geral  
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promovidas pelo evento surgem na terceira posição, como um dos pontos que mais 

deixaram o público satisfeito, com 17,4% das citações, seguidas pela segurança do evento 

(14,6%), infraestrutura (11,2%), animação/decoração (5,2%), comércio (4,6%), limpeza 

pública (3,8%), atendimento (3,8%), movimento da cidade (2,2%), culinária (1,4%) entre 

outros. 

Os detalhes da pesquisa foram apresentados na tarde desta quinta-feira, 10, pelo 

presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, na Prefeitura de Mossoró, à 

prefeita, Rosalba Ciarlini, secretários municipais, empresários e à imprensa. 

O levantamento foi realizado em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de 

Mossoró e entrevistou 500 pessoas. 

O relatório completo da pesquisa está disponível no site. 

 
 

http://fecomerciorn.com.br/pesquisas
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“MOSSORÓ CIDADE JUNINA” FEZ CIRCULAR 
R$ 47 MILHÕES, DIZ FECOMÉRCIO 
 

 

O gasto médio individual de turistas e visitantes ficou em torno dos R$ 107 

Cerca de 90% do público presente ao Mossoró Cidade Junina deste ano, exatos 89,6%, 

têm a intenção de voltar à capital do Oeste potiguar no evento em 2018. Além disso, 

96,2% disseram que indicariam o evento a amigos e familiares. O gasto médio individual 

de turistas e visitantes ficou em torno dos R$ 107 por dia e o dos moradores da cidade 

ficou acima dos R$ 46 por pessoa/dia, chegando a movimentar R$ 47 milhões ao longo de 

todo o evento. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do RN (IPDC/Fecomércio RN), que esteve na capital da região Oeste durante os 

festejos juninos e entrevistou 500 pessoas. 

Os detalhes da pesquisa foram apresentados na tarde da quinta-feira, 10, pelo presidente 

do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, na Prefeitura de Mossoró, à prefeita, Rosalba 

Ciarlini, secretários municipais, empresários e à imprensa.  O levantamento foi realizado 

em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró. De acordo com seu  

http://programaregistrando.com.br/mossoro-cidade-junina-fez-circular-r-47-milhoes-diz-fecomercio/
http://programaregistrando.com.br/mossoro-cidade-junina-fez-circular-r-47-milhoes-diz-fecomercio/
http://programaregistrando.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Pesquisa-Mossor%C3%B3-Cidade-Junina-2017-2.png
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presidente, Michelson Frota, trata-se de uma ferramenta decisória importante para todos 

os envolvidos no Cidade Junina. “Nós temos muito clara a percepção da importância não 

apenas cultural, mas, sobretudo, econômica do Cidade Junina para a cidade. O estudo do 

IPDC só reafirma isso, com números”, diz ele. 

“Os dados nos permitem entender melhor o que o consumidor do Mossoró Cidade Junina 

espera da festa, o que elogiou e, principalmente, o que criticou para que o empresariado 

local e os Poderes Públicos possam levar adianta o processo de constante aperfeiçoamento 

que precisa estar na ordem do dia de um evento desta magnitude. Melhorar e conseguir 

encantar cada vez mais o público gera fidelidade e a conquista de novos frequentadores do 

evento que já é, reconhecidamente, um dos grandes atrativos turísticos de Mossoró e 

grande responsável por gerar emprego e renda na cidade”, afirma o presidente da 

Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

O nível de aprovação do evento foi alto, com uma nota média de 7,9 (sendo 10 a nota 

máxima). O item Hospedagem foi o melhor conceituado, com nota média de 8,68; os 

Locais de alimentação vêm logo depois, com média 8,05; seguido dos Atrativos históricos 

e culturais da festa, com nota média 8. O Acesso ao local do evento e o Espaço físico 

aparecem na 4ª e 5ª posição, com médias 7,79 e 7,66; respectivamente. Em seguida, 

vêm a Divulgação da festa (7,63), a Diversão na cidade (7,58), e a Segurança durante a 

festa (7,24), que também foi elogiada. 

Em contrapartida, alguns itens apresentaram notas inferiores à média geral, como 

Transportes durante a festa (6,01%), Decoração da cidade (6,61%), Organização da 

cidade (6,82%) e Infraestrutura (6,90%). 

O levantamento do IPDC da Fecomércio também apontou que os Atrativos turísticos foram 

o item que mais agradou ao público. Eles foram citados por 43% dos entrevistados. Em 

segundo lugar aparece a Organização das atrações, com 21,4%. As Atrações em geral 

promovidas pelo evento surgem na terceira posição, como um dos pontos que mais 

deixaram o público satisfeito, com 17,4% das citações, seguidas pela segurança do evento 

(14,6%), infraestrutura (11,2%), animação/decoração (5,2%), comércio (4,6%), limpeza 

pública (3,8%), atendimento (3,8%), movimento da cidade (2,2%), culinária (1,4%) entre 

outros. 
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A pesquisa apresentou o gasto médio por dia do público, tanto dos mossoroenses quanto 

dos que não residem na cidade. Os turistas, representados por 26%, desembolsaram R$ 

107,79, e os mossoroenses, com a maior porcentagem de presença (74%), gastaram R$ 

46,84. O valor foi distribuído em itens como alimentação, transporte, diversão e compras. 

O levantamento identificou também que a maior parte do público da festa (84,4%) já 

havia participado das comemorações juninos na cidade em anos anteriores. Isso 

demonstra o apego das pessoas ao evento. Existe, no entanto, um número importante de 

participantes (15,6%) que visitaram o Mossoró Cidade Junina pela primeira vez, 

demonstrando que a festa tem potencial para atrair pessoas que nunca estiveram no 

evento. 

“Agora nós temos documentos técnicos comprovando a viabilidade, o potencial que tem o 

Mossoró Cidade Junina para gerar emprego e renda. A Fecomércio fez um trabalho muito 

detalhado do quanto se movimenta no comércio. Para se ter uma ideia foi comprovado que 

circularam R$ 47 milhões na nossa cidade.  Isso com um investimento que a prefeitura fez 

de R$ 4 milhões”, declarou a prefeita que prevê maiores investimentos no próximo ano. 

Portal no Ar 
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Edição 2017 do “Mossoró Cidade Junina” fez 
circular R$ 47 milhões na economia da cidade, diz 
IPDC/Fecomércio 

 
Presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, apresentou 
detalhes do levantamento inédito à imprensa, autoridades e empresários 
locais na quinta, 10 
 
Cerca de 90% do público presente ao Mossoró Cidade Junina deste ano, 
exatos 89,6%, têm a intenção de voltar à capital do Oeste potiguar no 
evento em 2018. Além disso, 96,2% disseram que indicariam o evento a 
amigos e familiares. O gasto médio individual de turistas e visitantes ficou 
em torno dos R$ 107 por dia e o dos moradores da cidade ficou acima dos 
R$ 46 por pessoa/dia, chegando a movimentar R$ 47 milhões ao longo de 
todo o evento. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (IPDC/Fecomércio RN), 
que esteve na capital da região Oeste durante os festejos juninos e 
entrevistou 500 pessoas. 

https://1.bp.blogspot.com/-iFxHO5TxJYE/WY22dO_dPjI/AAAAAAABjq4/5yWcsKagbnYihFlxagFqbIBMAV4raYrygCLcBGAs/s1600/Pesquisa-Mossor%25C3%25B3-Cidade-Junina.jpg
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Os detalhes da pesquisa foram apresentados na tarde da quinta-feira, 10, 
pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, na 
Prefeitura de Mossoró, à prefeita, Rosalba Ciarlini, secretários municipais, 
empresários e à imprensa.  O levantamento foi realizado em parceria com 
o Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró. De acordo com seu 
presidente, Michelson Frota, trata-se de uma ferramenta decisória 
importante para todos os envolvidos no Cidade Junina. “Nós temos muito 
clara a percepção da importância não apenas cultural, mas, sobretudo, 
econômica do Cidade Junina para a cidade. O estudo do IPDC só reafirma 
isso, com números”, diz ele.  
 
“Os dados nos permitem entender melhor o que o consumidor do Mossoró 
Cidade Junina espera da festa, o que elogiou e, principalmente, o que 
criticou para que o empresariado local e os Poderes Públicos possam 
levar adianta o processo de constante aperfeiçoamento que precisa estar 
na ordem do dia de um evento desta magnitude. Melhorar e conseguir 
encantar cada vez mais o público gera fidelidade e a conquista de novos 
frequentadores do evento que já é, reconhecidamente, um dos grandes 
atrativos turísticos de Mossoró e grande responsável por gerar emprego e 
renda na cidade”, afirma o presidente da Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz. 
 
O nível de aprovação do evento foi alto, com uma nota média de 7,9 
(sendo 10 a nota máxima). O item Hospedagem foi o melhor conceituado, 
com nota média de 8,68; os Locais de alimentação vêm logo depois, com 
média 8,05; seguido dos Atrativos históricos e culturais da festa, com nota 
média 8. O Acesso ao local do evento e o Espaço físico aparecem na 4ª e 
5ª posição, com médias 7,79 e 7,66; respectivamente. Em seguida, vêm a 
Divulgação da festa (7,63), a Diversão na cidade (7,58), e a Segurança 
durante a festa (7,24), que também foi elogiada. 
 
Em contrapartida, alguns itens apresentaram notas inferiores à média 
geral, como Transportes durante a festa (6,01%), Decoração da cidade 
(6,61%), Organização da cidade (6,82%) e Infraestrutura (6,90%). 
 
O levantamento do IPDC da Fecomércio também apontou que os 
Atrativos turísticos foram o item que mais agradou ao público. Eles foram 
citados por 43% dos entrevistados. Em segundo lugar aparece a 
Organização das atrações, com 21,4%. As Atrações em geral promovidas 
pelo evento surgem na terceira posição, como um dos pontos que mais 
deixaram o público satisfeito, com 17,4% das citações, seguidas pela 
segurança do evento (14,6%), infraestrutura (11,2%), animação/decoração  
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(5,2%), comércio (4,6%), limpeza pública (3,8%), atendimento (3,8%), 
movimento da cidade (2,2%), culinária (1,4%) entre outros. 
 
A pesquisa apresentou o gasto médio por dia do público, tanto dos 
mossoroenses quanto dos que não residem na cidade. Os turistas, 
representados por 26%, desembolsaram R$ 107,79, e os mossoroenses, 
com a maior porcentagem de presença (74%), gastaram R$ 46,84. O valor 
foi distribuído em itens como alimentação, transporte, diversão e compras. 
 
O levantamento identificou também que a maior parte do público da festa 
(84,4%) já havia participado das comemorações juninos na cidade em 
anos anteriores. Isso demonstra o apego das pessoas ao evento. Existe, 
no entanto, um número importante de participantes (15,6%) que visitaram 
o Mossoró Cidade Junina pela primeira vez, demonstrando que a festa 
tem potencial para atrair pessoas que nunca estiveram no evento. 
 
“Agora nós temos documentos técnicos comprovando a viabilidade, o 
potencial que tem o Mossoró Cidade Junina para gerar emprego e renda. 
A Fecomércio fez um trabalho muito detalhado do quanto se movimenta 
no comércio. Para se ter uma ideia foi comprovado que circularam R$ 47 
milhões na nossa cidade.  Isso com um investimento que a prefeitura fez 
de R$ 4 milhões”, declarou a prefeita que prevê maiores investimentos no 
próximo ano. 
 
O relatório completo da pesquisa está disponível no 
endereço: http://fecomerciorn.com.br/pesquisas. 
 
Fecomércio RN 
 
 

http://fecomerciorn.com.br/pesquisas


 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE  DATA: 11.08.17 
 
SAÚDE MULHER… 

Uma parceria do Prefeito Junior Alves com a Fecomércio trouxe para Caraúbas o Carro Movél do 
SESC Saúde Mulher, que irá atender durante 30 dias com exames de Mamografia e Preventivo. A 

inauguração do carro aconteceu na noite da ultima quarta-feira e contou com uma boa parte da 
sociedade caraubense. Show! 
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Pesquisa da Fecomércio aponta que 96% 
recomendam o Cidade Junina 

A prefeita Rosalba Ciarlini recebeu na tarde de hoje (10) a pesquisa 
público do Mossoró Cidade Junina 2017 realizada pelo Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (IPDC/Fecomércio 
RN). Os dados apontaram que 96,2% recomendariam o evento e 
89,6% pretendem voltar aos festejos juninos de Mossoró. 
 
A pesquisa entrevistou 500 pessoas durante os dias de festa. Os 
dados apontaram, entre outros aspectos, que a faixa etária 
predominante é de 16 a 34 anos, que equivale a cerca de 57% do 
público frequentador do evento. 
 
O levantamento apontou que o gasto médio por dia foi de R$46,84 
para visitantes locais. Quanto aos turistas que participaram do 
Mossoró Cidade Junina, o gasto médio diário individual foi de R$ 
107,79. 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR DATA: 11.08.17 

Perfumaria e cosméticos são 

opções de presentes de Dia dos 

Pais 
Segundo pesquisa da Fecomércio, itens figuram como preferências para a data 

Por Redação 

 

FOTO: DIVULGAÇÃO 
 

Escolher presentes pode ser uma tarefa árdua para muitas pessoas. São tantas datas comemorativas 
durante o ano que fica difícil inovar. No próximo domingo (13), é comemorado mais um Dia dos 
Pais. Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN), 55,3% dos natalenses irão às ruas 
escolher algo para presentear os pais. 

Entre os principais itens escolhidos, estão vestuário com 56,5% das intenções, calçados, carteiras e 
cintos com 13,1%, seguido dos perfumes e cosméticos, com 12,3%. Mesmo não estando em 
primeiro lugar, os perfumes e cosméticos são itens que mais agradam os homens. 

É o caso do advogado Rodrigo Camargos, pai da Maria Júlia, que nasceu há poucos dias. Em seu 
primeiro Dia dos Pais, ele conta que gostaria muito receber perfumes e produtos afins. “Quem não 
gosta de estar cheiroso e se sentir bem?”, brinca Rodrigo. 
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Ele faz parte do time dos homens que não se consideram muito vaidosos, mas seguem o ritual 
tradicional com loção pós-barba, pomada para cabelo e perfume. A verdade é que a grande 

maioria do público masculino gosta de se cuidar, mas ainda há certos tabus que precisam ser 
quebrados. 

Para o consultor de empresas Alexandre Dantas, isso é besteira. “A vaidade sempre esteve 
presente no ser humano, independente do gênero. Os homens continuarão se cuidando, 

independente do preconceito de parte da sociedade”, afirma, dizendo estar também muito animado 
para o domingo ao lado da filha Giovanna. 

De olho em atender esse gosto masculinos, a loja da L’Occitane en Provence, localizada no 
terceiro piso do Midway Mall, espera aumentar 9% das vendas em relação à mesma data no ano 

passado. Com uma grande variedade de produtos, a perfumaria surpreende. “Além das tradicionais 
fragrâncias, hidratantes e sabonetes, nós também dispomos de espumas e sabonetes para barbear, 
desodorantes e até o tradicional pincel de barbearia”, comenta Suerlene Nunes, gerente da loja em 
Natal. 

Para a data, a marca volta às suas raízes e relança em edição limitada o clássico 4 Voleurs, da 
linha Les Classiques, um eau toilette fresco que combina especiarias e ervas, com sutis notas 
amadeiradas. “Buscamos atingir todos os estilos e preferências dos pais”, finaliza a gerente. 
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DIA DOS PAIS MOVIMENTA O COMÉRCIO NATALENSE 

 
  

Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN), 55,3% dos natalenses 

irão às ruas escolher algo para presentear os pais o próximo domingo (13), quando é 

comemorado mais um Dia dos Pais. 

Entre os principais itens escolhidos, estão vestuário com 56,5% das intenções, calçados, 

carteiras e cintos com 13,1%, seguido dos perfumes e cosméticos, com 12,3%. Mesmo 

não estando em primeiro lugar, os perfumes e cosméticos são itens que mais agradam os 

homens. 

  

De olho em atender esse gosto masculinos, a loja da L’Occitane en Provence, localizada 

no terceiro piso do Midway Mall, espera aumentar 9% das vendas em relação à mesma 

data no ano passado. Com uma grande variedade de produtos, a perfumaria 

surpreende. Para a data, a marca volta às suas raízes e relança em edição limitada o 

clássico 4 Voleurs, da linha Les Classiques, um eau toilette fresco que combina 

especiarias e ervas, com sutis notas amadeiradas. “Buscamos atingir todos os estilos e 

preferências dos pais”, finaliza a gerente. 

 
 

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC08787.jpg
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Sindicatos filiados à Fecomércio 

RN participam de curso de 

administração 
A capacitação é voltada para presidentes e executivos de sindicatos 

Por Redação 

 

 

 “Gestão Estratégica do Sindicato Patronal” é o terceiro módulo do curso de Administração de 
Sindicatos, que está sendo ministrado nesta sexta-feira (11), na sede da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN (Fecomércio RN). Quem conduz a aula é a 
administradora especialista em Recursos Humanos Tânia Amaral. 

A capacitação é voltada para presidentes e executivos de sindicatos filiados à Federação e tem 
como objetivo fortalecer a atuação das instituições. Os dois primeiros módulos do curso trataram 
de gestão de pessoas e associativismo. Desta vez, o foco é para a gestão de negócios. 

A direção da Fecomércio RN – incluindo o presidente, Marcelo Queiroz – esteve na abertura do 

módulo. O vice-presidente, Luiz Lacerda, considera que o momento é de fortalecer a base de 
sindicatos tanto de trabalhadores quanto os patronais. “A reforma trabalhista deu aos sindicatos 
mais autonomia. Se já eram fortes, ganhou um papel adicional e precisamos trabalhar para 
fortalece-los ainda mais”, disse. 

 



 

SESC 
VEÍCULO: BLOG DA CHRIS DATA: 13.08.17 
 

Livro- Sesc lança livro sobre lado musicista de Câmara Cascudo.  E O livro 

Ora (direis) ouvir Cascudo! – Câmara Cascudo e a música, do escritor 
Claudio Galvão. Publicado pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, o livro será lançado 
no Dia do Folclore, 22 de agosto, às 19h, no Ludovicus - Instituto Câmara 
Cascudo. 



 

VEÍCULO: BLOG JORNAL A NOTÍCIA  DATA: 12.08.17 
 

Sesc lança livro sobre lado musicista de 

Câmara Cascudo 
 

 
 
Que Luís da Câmara Cascudo é reconhecido pela contribuição que deu à 
pesquisa e à preservação da cultura norte-rio-grandense, disso todos sabem. 
Mas a sua relação com a música é uma nuance pouco conhecida do 
antropólogo e historiador potiguar. E é este o teor do livro Ora (direis) ouvir 

Cascudo! – Câmara Cascudo e a música, do escritor Claudio Galvão. Publicado 
pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), 
instituição do Sistema Fecomércio, o livro será lançado no Dia do Folclore 
22/08), às 19h, no Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo. 
  
O evento de lançamento contará com sessão de autógrafos e distribuição do 
livro aos convidados. Com 569 páginas, a obra é fruto de extensa pesquisa 
realizada por Claudio Galvão para sua tese de doutorado em História na 
Universidade de São Paulo (USP), trabalho intitulado Alguns compassos: 

Câmara Cascudo e a música (1920-1960). 

  
O escritor também se inspirou na convivência desde a infância com o próprio 
Cascudo, através da qual pôde observar, de modo privilegiado, um Cascudo  

http://jornalanoticia.com/portal/?p=33332
http://jornalanoticia.com/portal/?p=33332
http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2017/08/Convite-Ora-direis-ouvir-Cascudo.png
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musicista que poucos conhecem, como quando tocava em seu piano 
francês Pleyel. 

 

Ora (direis) ouvir Cascudo! é composto por artigos na imprensa (jornais e 
revistas), livros, plaquetes e prefácios, bem como passa por relacionamentos 
mantidos por Cascudo com instituições musicais e pessoas de destaque da 
área, como Villa Lobos, Waldemar de Almeida, Renato Almeida e Mário de 
Andrade. 
  
Esta é a 13ª publicação do Sesc RN, além das mais de seis obras apoiadas, 
todas elas de escritores potiguares. Os livros publicados pelo Sesc não 
podem ser comercializados, e ficam disponíveis para consulta e empréstimo 
gratuitos em suas bibliotecas. Desse modo, a instituição cumpre suas 
missões de incentivar talentos locais, fomentar a cultura do estado, 
democratizar o acesso a manifestações e produtos culturais e formar público. 
  
Sobre o autor 

  
Claudio Augusto Pinto Galvão nasceu em Natal em 1937. Tem 28 trabalhos 
publicados, além de oito CDs musicais dos quais foi editor, em sua maioria 
relacionados à história e à cultura do RN, com ênfase em música e literatura. 
Dentre seus títulos, estão o de bacharel em História pela UFRN, doutor em 
História Social pela USP e de especialista em Estudos Medivais pelo Institut 

Interfacultaire d’Études Médiévales da Universidade Católica de Louvain, 
Bélgica. 
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Sesc-LIVRO OUVIRES CASCUDO – CAPA.indd 

 

 

http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2017/08/Capa-livro-Ora-direis-ouvir-Cascudo.jpg
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SESC LANÇA LIVRO SOBRE LADO 

MUSICISTA DE CÂMARA CASCUDO 

 
 
 
Que Luís da Câmara Cascudo é reconhecido pela contribuição que deu à 
pesquisa e à preservação da cultura norte-rio-grandense, disso todos sabem. 
Mas a sua relação com a música é uma nuance pouco conhecida do 
antropólogo e historiador potiguar. E é este o teor do livro Ora (direis) ouvir 
Cascudo! – Câmara Cascudo e a música, do escritor Claudio Galvão. 
Publicado pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 
RN), instituição do Sistema Fecomércio, o livro será lançado no Dia do 
Folclore 22/08), às 19h, no Ludovicus - Instituto Câmara Cascudo. 
 
 
O evento de lançamento contará com sessão de autógrafos e distribuição do 
livro aos convidados. Com 569 páginas, a obra é fruto de extensa pesquisa 
realizada por Claudio Galvão para sua tese de doutorado em História na 
Universidade de São Paulo (USP), trabalho intitulado Alguns compassos: 
Câmara Cascudo e a música (1920-1960). 
 
 
O escritor também se inspirou na convivência desde a infância com o próprio 
Cascudo, através da qual pôde observar, de modo privilegiado, um Cascudo  

https://2.bp.blogspot.com/-VxR-m-P6PDY/WY267PzS-SI/AAAAAAAAmLo/MLDmeLhQiFgqGEwJsPerJawxdi0dyTDhgCLcBGAs/s1600/Sem%2Bt%25C3%25ADtulo1.png
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musicista que poucos conhecem, como quando tocava em seu piano 
francêsPleyel. 
 
Ora (direis) ouvir Cascudo! é composto por artigos na imprensa (jornais e 
revistas), livros, plaquetes e prefácios, bem como passa por relacionamentos 
mantidos por Cascudo com instituições musicais e pessoas de destaque da 
área, como Villa Lobos, Waldemar de Almeida, Renato Almeida e Mário de 
Andrade. 
 
 
Esta é a 13ª publicação do Sesc RN, além das mais de seis obras apoiadas, 
todas elas de escritores potiguares. Os livros publicados pelo Sesc não 
podem ser comercializados, e ficam disponíveis para consulta e empréstimo 
gratuitos em suas bibliotecas. Desse modo, a instituição cumpre suas 
missões de incentivar talentos locais, fomentar a cultura do estado, 
democratizar o acesso a manifestações e produtos culturais e formar público. 
 
 
Sobre o autor 
 
 
Claudio Augusto Pinto Galvão nasceu em Natal em 1937. Tem 28 trabalhos 
publicados, além de oito CDs musicais dos quais foi editor, em sua maioria 
relacionados à história e à cultura do RN, com ênfase em música e literatura. 
Dentre seus títulos, estão o de bacharel em História pela UFRN, doutor em 
História Social pela USP e de especialista em Estudos Medivais pelo Institut 
Interfacultaire d'Études Médiévales da Universidade Católica de Louvain, 
Bélgica. 
 
 

Serviço: 

O quê? Sesc lança livro sobre lado musicista de Câmara Cascudo 

Quando? Dia 22 de agosto de 2017 | 19h  

 

Onde? Ludovicus - Instituto Câmara Cascudo (Av. Câmara Cascudo, 377, 

Cidade Alta) 
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Sesc lança livro sobre lado musicista de Câmara 
Cascudo 

Que Luís da Câmara Cascudo é reconhecido pela contribuição que deu à pesquisa e à 
preservação da cultura norte-rio-grandense, disso todos sabem. Mas a sua relação com 
a música é uma nuance pouco conhecida do antropólogo e historiador potiguar. E é este 
o teor do livro Ora (direis) ouvir Cascudo! – Câmara Cascudo e a música, do escritor 
Claudio Galvão. Publicado pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, o livro será lançado no Dia do Folclore 
22/08), às 19h, no Ludovicus - Instituto Câmara Cascudo. 
  
O evento de lançamento contará com sessão de autógrafos e distribuição do livro aos 
convidados. Com 569 páginas, a obra é fruto de extensa pesquisa realizada por Claudio 
Galvão para sua tese de doutorado em História na Universidade de São Paulo (USP), 
trabalho intitulado Alguns compassos: Câmara Cascudo e a música (1920-1960). 
  
O escritor também se inspirou na convivência desde a infância com o próprio Cascudo, 
através da qual pôde observar, de modo privilegiado, um Cascudo musicista que poucos 
conhecem, como quando tocava em seu piano francês Pleyel. 
  
Ora (direis) ouvir Cascudo! é composto por artigos na imprensa (jornais e revistas), 
livros, plaquetes e prefácios, bem como passa por relacionamentos mantidos por 
Cascudo com instituições musicais e pessoas de destaque da área, como Villa Lobos, 
Waldemar de Almeida, Renato Almeida e Mário de Andrade. 
  
Esta é a 13ª publicação do Sesc RN, além das mais de seis obras apoiadas, todas elas 
de escritores potiguares. Os livros publicados pelo Sesc não podem ser comercializados, 
e ficam disponíveis para consulta e empréstimo gratuitos em suas bibliotecas. Desse 
modo, a instituição cumpre suas missões de incentivar talentos locais, fomentar a cultura 
do estado, democratizar o acesso a manifestações e produtos culturais e formar público. 
  

Sobre o autor 
  
Claudio Augusto Pinto Galvão nasceu em Natal em 1937. Tem 28 trabalhos publicados, 
além de oito CDs musicais dos quais foi editor, em sua maioria relacionados à história e 
à cultura do RN, com ênfase em música e literatura. Dentre seus títulos, estão o de 
bacharel em História pela UFRN, doutor em História Social pela USP e de especialista 
em Estudos Medivais pelo Institut Interfacultaire d'Études Médiévales da Universidade 
Católica de Louvain, Bélgica. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES DATA: 11.08.17 
 

Sesc lança livro sobre lado musicista de Câmara 

Cascudo 

 
 
Que Luís da Câmara Cascudo é reconhecido pela contribuição que deu à pesquisa e à 

preservação da cultura norte-rio-grandense, disso todos sabem. Mas a sua relação com a música é 
uma nuance pouco conhecida do antropólogo e historiador potiguar. E é este o teor do livro Ora 

(direis) ouvir Cascudo! – Câmara Cascudo e a música, do escritor Claudio Galvão. Publicado pelo 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 
Fecomércio, o livro será lançado no Dia do Folclore 22/08), às 19h, no Ludovicus – Instituto 

Câmara Cascudo. 
 
O evento de lançamento contará com sessão de autógrafos e distribuição do livro aos convidados. 

Com 569 páginas, a obra é fruto de extensa pesquisa realizada por Claudio Galvão para sua tese 
de doutorado em História na Universidade de São Paulo (USP), trabalho intitulado Alguns 
compassos: Câmara Cascudo e a música (1920-1960). 

 
O escritor também se inspirou na convivência desde a infância com o próprio Cascudo, através da 

qual pôde observar, de modo privilegiado, um Cascudo musicista que poucos conhecem, como 
quando tocava em seu piano francês Pleyel. 
 

Ora (direis) ouvir Cascudo! é composto por artigos na imprensa (jornais e revistas), livros, 
plaquetes e prefácios, bem como passa por relacionamentos mantidos por Cascudo com 
instituições musicais e pessoas de destaque da área, como Villa Lobos, Waldemar de Almeida, 

Renato Almeida e Mário de Andrade. 
Esta é a 13ª publicação do Sesc RN, além das mais de seis obras apoiadas, todas elas de escritores 

potiguares. Os livros publicados pelo Sesc não podem ser comercializados, e ficam disponíveis  
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para consulta e empréstimo gratuitos em suas bibliotecas. Desse modo, a instituição cumpre suas 
missões de incentivar talentos locais, fomentar a cultura do estado, democratizar o acesso a 

manifestações e produtos culturais e formar público. 

 

Sobre o autor 
Claudio Augusto Pinto Galvão nasceu em Natal em 1937. Tem 28 trabalhos publicados, além de 
oito CDs musicais dos quais foi editor, em sua maioria relacionados à história e à cultura do RN, 
com ênfase em música e literatura. Dentre seus títulos, estão o de bacharel em História pela 

UFRN, doutor em História Social pela USP e de especialista em Estudos Medivais pelo Institut 
Interfacultaire d’Études Médiévales da Universidade Católica de Louvain, Bélgica. 

 

Serviço: 
O quê? Sesc lança livro sobre lado musicista de Câmara Cascudo 

Quando? Dia 22 de agosto de 2017 | 19h 
Onde? Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo (Av. Câmara Cascudo, 377, Cidade Alta) 
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Sesc lança livro sobre lado 

musicista de Câmara Cascudo 
Com 569 páginas, a obra é fruto de pesquisa realizada por Claudio Galvão para sua tese de 
doutorado 

Por Redação 

 

 

Que Luís da Câmara Cascudo é reconhecido pela contribuição que deu à pesquisa e à preservação 

da cultura norte-rio-grandense, disso todos sabem. Mas a sua relação com a música é uma nuance 
pouco conhecida do antropólogo e historiador potiguar. E é este o teor do livro Ora (direis) ouvir 
Cascudo! – Câmara Cascudo e a música, do escritor Claudio Galvão. Publicado pelo Serviço 

Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, o 
livro será lançado no Dia do Folclore 22/08), às 19h, no Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo. 

O evento de lançamento conta com sessão de autógrafos e distribuição do livro aos convidados. 
Com 569 páginas, a obra é fruto de extensa pesquisa realizada por Claudio Galvão para sua tese 

de doutorado em História na Universidade de São Paulo (USP), trabalho intitulado Alguns 
compassos: Câmara Cascudo e a música (1920-1960). 

O escritor também se inspirou na convivência desde a infância com o próprio Cascudo, através da 
qual pôde observar, de modo privilegiado, um Cascudo musicista que poucos conhecem, como 

quando tocava em seu piano francês Pleyel. 
Ora (direis) ouvir Cascudo! é composto por artigos na imprensa (jornais e revistas), livros, 
plaquetes e prefácios, bem como passa por relacionamentos mantidos por Cascudo com  



 

CONTINUAÇÃO  

 

instituições musicais e pessoas de destaque da área, como Villa Lobos, Waldemar de Almeida, 
Renato Almeida e Mário de Andrade. 

 
Esta é a 13ª publicação do Sesc RN, além das mais de seis obras apoiadas, todas elas de escritores 
potiguares. Os livros publicados pelo Sesc não podem ser comercializados, e ficam disponíveis 

para consulta e empréstimo gratuitos em suas bibliotecas. Desse modo, a instituição cumpre suas 
missões de incentivar talentos locais, fomentar a cultura do estado, democratizar o acesso a 
manifestações e produtos culturais e formar público. 

Sobre o autor 
Claudio Augusto Pinto Galvão nasceu em Natal em 1937. Tem 28 trabalhos publicados, além de 
oito CDs musicais dos quais foi editor, em sua maioria relacionados à história e à cultura do RN, 
com ênfase em música e literatura. Dentre seus títulos, estão o de bacharel em História pela 

UFRN, doutor em História Social pela USP e de especialista em Estudos Medivais pelo Institut 
Interfacultaire d’Études Médiévales da Universidade Católica de Louvain, Bélgica. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG GLÁUCIA LIMA DATA: 11.08.17 
 

Sesc lança livro sobre lado 
musicista de Câmara Cascudo 

 
Sesc-LIVRO OUVIRES CASCUDO – CAPA.indd 

 

Que Luís da Câmara Cascudo é reconhecido pela contribuição que deu à pesquisa e à 

preservação da cultura norte-rio-grandense, disso todos sabem. Mas a sua relação com 

a música é uma nuance pouco conhecida do antropólogo e historiador potiguar. 

E é este o teor do livro Ora (direis) ouvir Cascudo! – Câmara Cascudo e a música, 

do escritor Claudio Galvão. Publicado pelo Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, o livro será lançado 

no Dia do Folclore 22/08), às 19h, no Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/Capa-livro-Ora-direis-ouvir-Cascudo.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

O evento de lançamento contará com sessão de autógrafos e distribuição do livro aos 

convidados. Com 569 páginas, a obra é fruto de extensa pesquisa realizada por 

Claudio Galvão para sua tese de doutorado em História na Universidade de São Paulo 

(USP), trabalho intitulado Alguns compassos: Câmara Cascudo e a música (1920-

1960). 

O escritor também se inspirou na convivência desde a infância com o próprio 

Cascudo, através da qual pôde observar, de modo privilegiado, um Cascudo musicista 

que poucos conhecem, como quando tocava em seu piano francês Pleyel. 

Ora (direis) ouvir Cascudo! é composto por artigos na imprensa (jornais e revistas), 

livros, plaquetes e prefácios, bem como passa por relacionamentos mantidos por 

Cascudo com instituições musicais e pessoas de destaque da área, como Villa Lobos, 

Waldemar de Almeida, Renato Almeida e Mário de Andrade. 

Esta é a 13ª publicação do Sesc RN, além das mais de seis obras apoiadas, todas elas 

de escritores potiguares. Os livros publicados pelo Sesc não podem ser 

comercializados, e ficam disponíveis para consulta e empréstimo gratuitos em suas 

bibliotecas. Desse modo, a instituição cumpre suas missões de incentivar talentos 

locais, fomentar a cultura do estado, democratizar o acesso a manifestações e 

produtos culturais e formar público. 

Sobre o autor 

Claudio Augusto Pinto Galvão nasceu em Natal em 1937. Tem 28 trabalhos 

publicados, além de oito CDs musicais dos quais foi editor, em sua maioria 

relacionados à história e à cultura do RN, com ênfase em música e literatura. Dentre 

seus títulos, estão o de bacharel em História pela UFRN, doutor em História Social 

pela USP e de especialista em Estudos Medivais pelo Institut Interfacultaire d’Études 

Médiévales da Universidade Católica de Louvain, Bélgica. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG SUBSTANTIVO PLURAL DATA: 11.08.17 
 

“ORA (DIREIS) OUVIR 

CASCUDO!” SERÁ LANÇADO 

DIA 22 DE AGOSTO 
 

 
Livro do escritor Claudio Galvão será lançado no Dia do Folclore 

(22/08) no Instituto Ludovicus 
 

Que Luís da Câmara Cascudo é reconhecido pela contribuição que deu à pesquisa e à 

preservação da cultura norte-rio-grandense, disso todos sabem. Mas a sua relação com 
a música é uma nuance pouco conhecida do antropólogo e historiador potiguar. E é 

este o teor do livro Ora (direis) ouvir Cascudo! – Câmara Cascudo e a música, do 

escritor Claudio Galvão. Publicado pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande 

do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, o livro será lançado no Dia 

do Folclore 22/08), às 19h, no Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo. 

O evento de lançamento contará com sessão de autógrafos e distribuição do livro aos 

convidados. Com 569 páginas, a obra é fruto de extensa pesquisa realizada por 

Claudio Galvão para sua tese de doutorado em História na Universidade de São Paulo 

(USP), trabalho intitulado Alguns compassos: Câmara Cascudo e a música (1920-

1960). 



 

CONTINUAÇÃO 

O escritor também se inspirou na convivência desde a infância com o próprio 

Cascudo, através da qual pôde observar, de modo privilegiado, um Cascudo musicista 

que poucos conhecem, como quando tocava em seu piano francês Pleyel. 

Ora (direis) ouvir Cascudo! é composto por artigos na imprensa (jornais e revistas), 

livros, plaquetes e prefácios, bem como passa por relacionamentos mantidos por 

Cascudo com instituições musicais e pessoas de destaque da área, como Villa Lobos, 

Waldemar de Almeida, Renato Almeida e Mário de Andrade. 

Esta é a 13ª publicação do Sesc RN, além das mais de seis obras apoiadas, todas elas 

de escritores potiguares. Os livros publicados pelo Sesc não podem ser 

comercializados, e ficam disponíveis para consulta e empréstimo gratuitos em suas 

bibliotecas. Desse modo, a instituição cumpre suas missões de incentivar talentos 

locais, fomentar a cultura do estado, democratizar o acesso a manifestações e 

produtos culturais e formar público. 

Sobre o autor 

Claudio Augusto Pinto Galvão nasceu em Natal em 1937. Tem 28 trabalhos 

publicados, além de oito CDs musicais dos quais foi editor, em sua maioria 

relacionados à história e à cultura do RN, com ênfase em música e literatura. Dentre 

seus títulos, estão o de bacharel em História pela UFRN, doutor em História Social 

pela USP e de especialista em Estudos Medivais pelo Institut Interfacultaire d’Études 

Médiévales da Universidade Católica de Louvain, Bélgica. 

Serviço: 

O quê? Sesc lança livro sobre lado musicista de Câmara Cascudo 

Quando? Dia 22 de agosto de 2017 | 19h  

Onde? Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo (Av. Câmara Cascudo, 377, 

Cidade Alta) 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO WALTER BAPTISTA DATA: 11.08.17 
 

Opa...! Chegando aqui convite do Sesc, que 

lança livro sobre lado musicista de Câmara 

Cascudo 

 
 

Ao momento que acusamos o recebimento, registramos   que o  evento de lançamento 
contará com sessão de autógrafos e distribuição do livro aos convidados. Com 569 páginas, a 
obra é fruto de extensa pesquisa realizada por Claudio Galvão para sua tese de doutorado 
em História na Universidade de São Paulo (USP), trabalho intitulado Alguns compassos: 
Câmara Cascudo e a música (1920-1960). Desde já agradecemos pelo carinho da atênção  



 

VEÍCULO: BLOG GLÁUCIA LIMA DATA: 11.08.17 

 

Sesc lança livro sobre lado musicista de Câmara Cascudo 
 
Que Luís da Câmara Cascudo é reconhecido pela contribuição que deu à 

pesquisa e à preservação da cultura norte-rio-grandense, disso todos sabem. 

Mas a sua relação com a música é uma nuance pouco conhecida do 

antropólogo e historiador potiguar. E é este o teor do livro Ora (direis) ouvir 

Cascudo! – Câmara Cascudo e a música, do escritor Claudio Galvão. 

Publicado pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 

RN), instituição do Sistema Fecomércio, o livro será lançado no Dia do 

Folclore 22/08), às 19h, no Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo. 

 

O evento de lançamento contará com sessão de autógrafos e distribuição do 

livro aos convidados. Com 569 páginas, a obra é fruto de extensa pesquisa 

realizada por Claudio Galvão para sua tese de doutorado em História na 

Universidade de São Paulo (USP), trabalho intitulado Alguns compassos: 

Câmara Cascudo e a música (1920-1960). 

 

O escritor também se inspirou na convivência desde a infância com o próprio 

Cascudo, através da qual pôde observar, de modo privilegiado, um Cascudo 

musicista que poucos conhecem, como quando tocava em seu piano 

francês Pleyel. 

 

Ora (direis) ouvir Cascudo! é composto por artigos na imprensa (jornais e 

revistas), livros, plaquetes e prefácios, bem como passa por relacionamentos 

mantidos por Cascudo com instituições musicais e pessoas de destaque da área, 

como Villa Lobos, Waldemar de Almeida, Renato Almeida e Mário de 

Andrade. 

 

Esta é a 13ª publicação do Sesc RN, além das mais de seis obras apoiadas, 

todas elas de escritores potiguares. Os livros publicados pelo Sesc não podem 

ser comercializados, e ficam disponíveis para consulta e empréstimo gratuitos 

em suas bibliotecas. Desse modo, a instituição cumpre suas missões de 

incentivar talentos locais, fomentar a cultura do estado, democratizar o acesso a 

manifestações e produtos culturais e formar público. 



 

VEÍCULO: BLOG SENADINHO MACAÍBA DATA: 11.08.17 
 

Programação cultural alusiva ao Dia do Folclore a ser realizada 

em Macaíba 

 

Contação de história, mesa redonda, teatro, literatura, música e muitas brincadeiras 

serão as tarações principais da programação especial alusiva ao Dia do Folclore, na 

cidade de Macaíba. O roteiro, gratuito, acontece no dia 17 de agosto, no Centro de 

Cultura de Macaíba. As ações começarão a partir das 8h e seguirão até às 19h. O 

evento é idealizado pela Secretaria de Cultura de Macaíba em parceria com o Serviço 

Social do Comércio (SESC/RN). 

Nomes como Nara Kelly (contação de história), Milena Azevedo (literatura) e a 

Companhia teatral Pão doce vão abrilhantar o evento que será aberto ao público em 

geral, especialmente aos alunos das escolas municipais, estaduais e particulares. 

Do Informativo Atitude  

 
 



 

VEÍCULO: SITE SOCIEDADE ALTERNATIVA DATA: 11.08.17 
 

Mulheres caraubenses já estão sendo atendidas pela 
Clínica Móvel Sesc “Saúde Mulher” 
  

 

A Clínica Móvel Sesc Saúde Mulher em parceria com Prefeitura Municipal de 

Caraúbas-RN,  já está atendendo às mulheres desde ontem 10. Onde estão sendo 

realizados exames preventivos de cólo do útero e de mama. 

 

 A gerente de saúde e assistência do Sesc-RN,  Priscila Serpejante informou o 

cuidado que a equipe do Sesc tem neste período de atendimentos em Caraúbas e 

explicou que o carro possui salas específicas para cada exame. “A Clínica Móvel 

contém sala de mamografia, banheiro, sala para exames preventivos e área externa 

para orientações sobre saúde a todas as mulheres do município. Além de uma 

equipe de profissionais como enfermeira, orientadora em saúde e técnicas de 

radiologia, também estarão disponíveis”. 

 

A vinda do carro móvel tem a iniciativa do prefeito Juninho Alves e o presidente do 

Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, onde serão realizados 706 mamografias e 640 

preventivos, totalizando 1.400 exames.  

 

Lembrando que após os exames realizados na unidade do Sesc Saúde Mulher, todos 

serão enviados para o Hospital do Câncer de Barretos. 

https://3.bp.blogspot.com/-qQZvpvP4VLo/WY24X0go6iI/AAAAAAAADSA/SkhlZGGtP_ACKH1-lNT8Dh1ZuYhBFD_GACLcBGAs/s1600/DSC_0120.JPG
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Mais fotos: 

http://sociedadeativa2.blogspot.com.br/2017/08/mulheres-caraubenses-ja-estao-

sendo.html 

 

Assessoria de Comunicação 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-eXw-F3sNhlw/WY25gMPDv0I/AAAAAAAADSM/n4rp0OwizzUzfyqhvJpTOjAbRYt2peUvACLcBGAs/s1600/DSC_0122.JPG
http://sociedadeativa2.blogspot.com.br/2017/08/mulheres-caraubenses-ja-estao-sendo.html
http://sociedadeativa2.blogspot.com.br/2017/08/mulheres-caraubenses-ja-estao-sendo.html


 

VEÍCULO: BLOG ICEM CARAÚBAS DATA: 11.08.17 
 

Mulheres caraubenses já estão sendo atendidas pela 

Clínica Móvel Sesc “Saúde Mulher” 

 

 

A Clínica Móvel Sesc Saúde Mulher em parceria com Prefeitura Municipal de 

Caraúbas-RN,  já está atendendo às mulheres desde ontem 10. Onde estão 

sendo realizados exames preventivos de cólo do útero e de mama. 

 

 A gerente de saúde e assistência do Sesc-RN,  Priscila Serpejante informou 

o cuidado que a equipe do Sesc tem neste período de atendimentos em 

Caraúbas e explicou que o carro possui salas específicas para cada exame. 

“A Clínica Móvel contém sala de mamografia, banheiro, sala para exames 

preventivos e área externa para orientações sobre saúde a todas as 

mulheres do município. Além de uma equipe de profissionais como 

enfermeira, orientadora em saúde e técnicas de radiologia, também estarão 

disponíveis”. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

A vinda do carro móvel tem a iniciativa do prefeito Juninho Alves e o 

presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, onde serão realizados 

706 mamografias e 640 preventivos, totalizando 1.400 exames.  

 

Lembrando que após os exames realizados na unidade do Sesc Saúde 

Mulher, todos serão enviados para o Hospital do Câncer de Barretos. 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-EYSVFE2b0cU/WY4h84_EFzI/AAAAAAAIEjI/ckv6UeNJrNEscK_pGXbqapedAdpVPDjiQCLcBGAs/s1600/DSC_0116.JPG
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Para ver todas as fotos do curso, acesse o link abaixo: 
http://www.icemcaraubas.com/2017/08/mulheres-caraubenses-ja-estao-
sendo.html 

https://4.bp.blogspot.com/-G7eJSDf07b4/WY4h8zxUI1I/AAAAAAAIEjQ/iINJix8NkkIQ2h_mwgxxde0gYXbYRNZ_QCLcBGAs/s1600/DSC_0117.JPG
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