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TURISTAS QUE VIERAM PARA A COPA GASTARAM MAIS DE R$ 600 MILHÕES EM 
NATAL  
 
postado por às 15:30:20 
 
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 &quot;Perfil dos turistas presentes em Natal durante a Copa do Mundo Fifa 
2014&quot;, 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. 
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 VEÍCULO: BLOG SUÉBSTER NERI DATA: 14.07.14              
 
Sesc realiza programação em homenagem ao Dia do Homem em Mossoró e Caicó    
 
Nesta terça-feira (15), quando se comemora o Dia do Homem, o Sesc RN preparou 
uma série de atividades gratuitas para cuidar da saúde dos homens. Os serviços 
serão oferecidos nas unidades Sesc Mossoró e Seridó (Caicó). No Sesc Mossoró, a 
programação acontece nesta terça-feira das 11h às 13h. Serão realizadas aferições 
de pressão, medição de índice glicêmico, orientações sobre doenças sexualmente 
transmissíveis e distribuição de preservativos, avaliação do índice de massa corporal 
e informações sobre prevenção ao câncer de próstata. 
 
Na unidade Sesc Seridó, em Caicó, as atividades acontecem de terça a quinta-feira 
(17), das 8h às 12h. Entre os serviços ofertados, estão aferições de pressão e de 
índice de glicemia, orientações sobre prevenção ao câncer de próstata e outras 
doenças comuns entre os homens. 
 
 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM DATA: 14.07.14              
 
Sesc realiza programação em homenagem ao Dia do Homem em Mossoró  - 
 
 

 
 
Foto: Marcos Garcia 
 
 Em comemoração ao Dia do Homem, o Serviço Social do Comércio (Sesc) em 
Mossoró vai promover uma série de atividades gratuitas para o cuidado com a saúde 
masculina nesta terça-feira, 15. 
 
 Na unidade mossoroense a programação ocorre das 11h às 13h onde serão 
realizadas aferições de pressão, medição de índice glicêmico, orientações sobre 
doenças sexualmente transmissíveis e distribuição de preservativos, avaliação do 
índice de massa corporal, além de informações de informações sobre prevenção ao 
câncer de próstata. 
 
 O Sesc em Mossoró está localizado na Rua João Marcelino, no bairro Nova Betânia. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS DATA: 14.07.14              
 
Sesc realiza programação em homenagem ao Dia do Homem em Mossoró e Caicó » 
Blog do Marcos Dantas 
 
Nesta terça-feira (15), quando se comemora o Dia do Homem, o Sesc RN preparou 
uma série de atividades gratuitas para cuidar da saúde dos homens. Os serviços 
serão oferecidos nas unidades Sesc Mossoró e Seridó (Caicó). No Sesc Mossoró, a 
programação acontece nesta terça-feira das 11h às 13h. Serão realizadas aferições 
de pressão, medição de índice glicêmico, orientações sobre doenças sexualmente 
transmissíveis e distribuição de preservativos, avaliação do índice de massa corporal 
e informações sobre prevenção ao câncer de próstata. 
 
Na unidade Sesc Seridó, em Caicó, as atividades acontecem de terça a quinta-feira 
(17), das 8h às 12h. Entre os serviços ofertados, estão aferições de pressão e de 
índice de glicemia, orientações sobre prevenção ao câncer de próstata e outras 
doenças comuns entre os homens. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Sesc realiza programação em homenagem ao Dia do Homem em Caicó - Blog do 
Robson Pires 
  
ás 13:37 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Sesc realiza programação em homenagem ao Dia do Homem em Caicó  
 
Nesta terça-feira (15), comemora-se o Dia do Homem. Para celebrar a data, o Sesc 
RN preparou uma série de atividades gratuitas para cuidar da saúde dos homens. Os 
serviços serão oferecidos nas unidades Sesc Mossoró e Seridó (Caicó). 
 
Na unidade Sesc Seridó, em Caicó, as atividades acontecem de terça (15) a quinta-
feira (17), das 8h às 12h. Entre os serviços ofertados, estão aferições de pressão e de 
índice de glicemia, orientações sobre prevenção ao câncer de próstata e outras 
doenças comuns entre os homens. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL MERCADO ABERTO DATA: 14.07.14              
Unidades Sesc Mossoró e Seridó recebem programação em homenagem ao Dia do 
Homem  
 
 14/07/2014 16h32 
  
 Unidades Sesc Mossoró e Seridó recebem programação em homenagem ao Dia do 
Homem 
 Atividades relacionadas à prevenção de doenças entre público masculino serão 
oferecidas gratuitamente 
 
Nesta terça-feira (15/07), comemora-se o Dia do Homem. Para celebrar a data, o 
Sesc RN preparou uma série de atividades gratuitas para cuidar da saúde dos 
homens. Os serviços serão oferecidos nas unidades Sesc Mossoró e Seridó (Caicó). 
 
No Sesc Mossoró, a programação acontece nesta terça-feira (15/07), das 11h às 13h. 
Serão realizadas aferições de pressão, medição de índice glicêmico, orientações 
sobre doenças sexualmente transmissíveis e distribuição de preservativos, avaliação 
do índice de massa corporal e informações sobre prevenção ao câncer de próstata. 
 
Na unidade Sesc Seridó, em Caicó, as atividades acontecem de terça (15/07) a 
quinta-feira (17/07), das 8h às 12h. Entre os serviços ofertados, estão aferições de 
pressão e de índice de glicemia, orientações sobre prevenção ao câncer de próstata 
e outras doenças comuns entre os homens. 
Serviço: 
 
O quê? Sesc comemora Dia do Homem oferecendo serviços gratuitos de saúde ao 
público masculino 
 
Quando e onde? 
 
Sesc Mossoró: Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia. Terça-feira (15/07), das 
11h às 13h 
 
Sesc Seridó (Caicó): Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem. De terça (15/07) a 
quinta-feira (17/07), das 8h às 12h 
 
PROGRAMAÇÃO GRATUITA 
  
Fonte: Sesc RN 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SITE TN ONLINE/BLOG BALADAS E AGITOS DATA: 14.07.14              
 
Mostra de cinema exibe filmes de faroeste de John Ford «  Agitos e Baladas 
 
 14 de julho de 2014 por ulyssesfreire 
 
Os amantes dos lendários filmes de faroeste vão gostar dessa notícia: o Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc, traz a Natal a mostra de cinema A América por 
John Ford. Dez clássicos do famoso diretor John Ford, um dos principais expoentes 
do gênero, serão exibidos gratuitamente no auditório do Sesc Centro (Cidade Alta) 
de 15 a 19/07, com sessões em horários variados . Toda a programação está 
disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br. 
 
Na abertura, marcada para esta terça-feira (15/07), às 18h30, no Sesc Centro, será 
exibido o filme No Tempo das Diligências (1939), precedido de um bate-papo sobre o 
gênero faroeste com Nelson Marques, do Cineclube Natal. A capital potiguar foi a 
segunda a receber a mostra. Em Caicó, a mostra já começou, e segue até dia 21/07. 
Durante o mês de julho, A América por John Ford visita ainda as unidades Sesc 
Mossoró, São Paulo do Potengi e Nova Cruz, totalizando cinco cidades. Em todas as 
aberturas, serão realizados bate-papos sobre filmes de faroeste com cinéfilos 
convidados. 
 
Outros filmes exibidos na mostra são O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936), A 
Mocidade de Lincoln (1939), As Vinhas da Ira (194) e Rastros de Ódio (1956). A 
mostra pretende apresentar Ford como um diretor capaz de filmes com temáticas 
diversas, mas alicerçadas na história norte-americana. 
 
Siga o Ulysses Freire no Instagram e o Agitos e Baladas  no twitter! 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA ONLINE DATA: 14.07.14              
 
Mostra revive em filmes a ‘América de John Ford’ | Ponto de Vista com Nelson 
Freire 
 

 
Posted on 14. Jul, 2014 by Ponto de Vista in Blog 
 
A história dos Estados Unidos do drama de época ao bang bang clássico.  O Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc, trará a Natal a partir da próxima terça-feira (17) a 
mostra  “A América por John Ford”.  Dez clássicos do renomado diretor John Ford, 
um dos  expoentes do cinema americano, serão exibidos gratuitamente no auditório 
do Sesc Centro (Cidade Alta) até   19 de julho, com sessões em horários variados. 
 
Na abertura, às 18h30, será exibido “No Tempo das Diligências” (1939), precedido de 
um bate-papo sobre o gênero faroeste com Nelson Marques, do Cineclube Natal. A 
programação  inclui ainda os filmes “O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões” (1936), “A 
Mocidade de Lincoln” (1939), “As Vinhas da Ira” (1940) e “Rastros de Ódio” (1956). A 
mostra pretende apresentar Ford como um diretor capaz de filmes com temáticas 
diversas, mas alicerçadas na história norte-americana. 
 
A capital potiguar foi a segunda a receber a mostra. Em Caicó, a mostra já começou, 
e segue até dia 21/07. Durante o mês de julho, a mostra visitará as unidades Sesc 
Mossoró, São Paulo do Potengi e Nova Cruz, totalizando cinco cidades. Em todas as 



 

aberturas, serão realizados bate-papos sobre filmes de faroeste com cinéfilos 
convidados. 
 
John Ford foi um dos responsáveis pela importância que o gênero faroeste adquiriu 
no cinema. Em 51 anos de carreira ele dirigiu 133 filmes e atuou em alguns, como “O 
Furacão”, de 1917. John Wayne foi alçado a ícone graças a atuação nos filmes de 
Ford. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM DATA: 14.07.14              
 
Mostra de cinema exibe filmes de faroeste de John Ford em Natal - Notícias - 
Cinema - Nominuto.com 
 
 
Divulgação  

 
 Sesc traz à capital “A América por John Ford”, que exibirá dez filmes gratuitamente 
do famoso diretor norte-americano.  
 
Chega a Natal a mostra de cinema &quot;A América por John Ford&quot;, trazida 
pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc. Dez clássicos filmes de faroeste 
dirigidos pelo famoso diretor John Ford, um dos principais expoentes do gênero, 
serão exibidos gratuitamente no auditório do Sesc Centro (Cidade Alta) de terça-
feira (15) a sábado (19), com sessões em horários variados. Toda a programação está 
disponível no site do Sesc, o www.sescrn.com.br. 
 
Na abertura, marcada para esta terça-feira (15), às 18h30, no Sesc Centro, será 



 

exibido o filme No Tempo das Diligências (1939), precedido de um bate-papo sobre o 
gênero faroeste com Nelson Marques, do Cineclube Natal. A capital potiguar foi a 
segunda a receber a mostra. Em Caicó, a mostra já começou, e segue até dia 21. 
Durante o mês de julho, A América por John Ford visita ainda as unidades Sesc 
Mossoró, São Paulo do Potengi e Nova Cruz, totalizando cinco cidades. Em todas as 
aberturas, serão realizados bate-papos sobre filmes de faroeste com cinéfilos 
convidados. 
 
Outros filmes exibidos na mostra são O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936), A 
Mocidade de Lincoln (1939), As Vinhas da Ira (194) e Rastros de Ódio (1956). A 
mostra pretende apresentar Ford como um diretor capaz de filmes com temáticas 
diversas, mas alicerçadas na história norte-americana. 
 
Sobre John Ford John Ford foi um dos principais responsáveis pela importância que o 
gênero faroeste adquiriu no cinema. Em 51 anos de carreira, Ford dirigiu 133 filmes 
e atuou em alguns, como &quot;O Furacão&quot;, de 1917. 
 
Inquestionavelmente, foi o diretor John Ford um dos responsáveis pelo status que o 
gênero faroeste adquiriu no decorrer da história do cinema. A sua facilidade de 
trabalhar com os atores, fazendo-os improvisar e realizando poucas (às vezes apenas 
uma) tomadas de cenas era, na verdade, uma afirmação da sua capacidade 
produtiva. 
 
Entre os atores que trabalharam com Ford, estão James Stewart, Henry Fonda, Will 
Rogers, John Carradine, Maureen O’Hara, George O’Brien, Ward Bond, Harry Carey 
Jr. e o seu ator-ícone, John Wayne. 
 
 
Classificação: Positiva 
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