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Falar sobre Mossoró é também contar 
um pouco sobre a arte do Rio Grande do 
Norte, afinal, a segunda maior cidade do 
estado escolheu na cultura, um dos seus 
mais sólidos pilares. O cenário musical 
de Mossoró, também conhecida como 
a Capital Cultural do RN, merece sim, 
um destaque especial. Além da força do 
teatro, da literatura, das artes plásticas, 
do áudio visual, Mossoró traz na sua teia 
artística, grandes e talentosos nomes no 
hall da música. 

Dentro dessa perspectiva, tomando 
como referência a década de 80 até 
os dias atuais, nasce a revista digital 
APLAUSO!, afim de contar um pouco da 
história da música na cidade, ampliando 
assim o acervo histórico mossoroense, 
democratizando o acesso aos fatos e 
homenageando artistas e suas mais 
diversas expressões culturais dentro do 
universo musical. 

Aqui você encontrará também um 
catálogo de A a Z com as figuras que 
não só fizeram história, mas marcaram 
diretamente a trajetória da música na 
capital do Oeste potiguar. 

Aplauso para todos os artístas que nos 
alimentam de música na cidade, aplauso 
para os locais que estimulam e veiculam a 
música nos seus ambientes, aplauso para 
todos da iniciativa privada e/ou pública 
que incentivam e apoiam o fazer musical... 
Aplauso! 

O nosso resgate acontecerá citando 
registros de artistas, locais, eventos 
e curiosidades que movimentaram e 
movimentam Mossoró, disseminado a 
nossa representação musical e artística 
Brasil afora.

Esta revista foi executada através da Lei 
de incentivo Aldir Blanc, por intermédio 
da Prefeitura Municipal de Mossoró.

APLAUSO!

Toda história pode e deve ser contada por quem a viveu:

EDITORIAL
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PREFÁCIO

ANOS 80 AOS DIAS 
ATUAIS... APLAUSO!
Os melhores acontecimentos eram nos locais mais 
aconchegantes e que marcaram quem teve a boa sorte 
de viver em Mossoró. Acapulcos Bar, MPB Bar, Viola 
Lilás, Chap Chap, Sêbado, Sandubar, ACDP, AABB, 
Clube ACEU... a música popular brasileira sempre tomou 
de conta dos bailes da época, porém alguns outros 
estilos eram tocados pelas bandas de estilo baile que se 
apresentavam nessas casas. A música norte americana 
influenciava de forma importante a musicalidade 
mossoroense, a exemplo das bandas Bárbaros; Os 
Tremendões, Infla 6, mas foi graças ao forró genuíno 
de bandas importantes da nossa cidade, que seguimos 
perpetuando o estilo mais amado pelo povo nordestino. 
Podemos citar o Trio Mossoró que há décadas finca 
nosso pé no forró raiz e o leva por todo o país.
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CLUBES, 
ASSOCIAÇÕES 
E ESPAÇOS 
CULTURAIS
Vários clubes sociais existiram na 
cidade de Mossoró e foram palco de 
festas memoráveis por muitos anos, 
como o Clube Ypiranga, a Associação 
Cultural e Desportiva Potiguar – ACDP, 
a Associação Atlética do Banco do Brasil 

– AABB e  o BNB Clube, do Banco do 
Nordeste do Brasil. 

Alguns ainda na década de 80 resistiram e 
até hoje causam lembranças felizes, como 
os Bailes de Carnaval na ACDP e Clube 
Ypiranga, além das festas particulares que 
arregimentavam multidões para os seus 
salões.  

Outros espaços não menos importantes, 
também representam uma forte relação 
da música com Mossoró, já que foram 
espaços usados para grandes shows, 
eventos, local de encontro, palco de 
grandes artistas da cidade, como os clubes 
ACEU, ASPETRO, Clube da Caixa, 
Clube do Sindicato dos Bancários, Clube 
Carcará, Tênis Clube, ASFARN, Clube da 
COSERN, Realce.

• CLUBE ACEU – Associação 
Cultural Universitária, fundada em 
12 de setembro de 1920. O ACEU 
tem uma área total de 2.478 metros 
quadrados, há anos encontra-se 
desativado, mas fez muito sucesso 
nos anos 60. Foi na década de 80 que 
esse clube deixou de funcionar. 

Foto e fonte: http://jotamaria-recreativo.blogspot.com/2012/05/
aceu-associacao-cultural-e-esportiva.html
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Situado na rua Mario Negócio, no centro 
da cidade, esse clube foi palco de grandes 
eventos festivos da cidade de Mossoró. O 
prédio do ACEU, antigo clube Ypiranga, 
foi construído em 1946, atualmente 
pertencente ao UERN, que foi reformado 
em 2002, cuja inauguração se deu no 
dia 29 de setembro de 2002. A sede do 
Ipiranga foi erguida em um terreno doado 
pela prefeitura municipal. A construção 
durou dois anos, do custo de um milhão de 
cruzeiros. A arquitetura era considerada 
grandiosa para a época. O saudoso Enéas 
negreiros, em entrevista no jornal de 
fato, edição do dia 20 de outubro de 2000 
contou que um dos triunfos da diretoria 

a fim de levantar dinheiro para a obra 
foi pedindo à empresa tintas Ipiranga 
em São Paulo. Como o clube levava o 
mesmo nome, foi enviada correspondência 
dizendo que se tratava de uma homenagem 
à marca das tintas, que até é popular; “eles 
nos mandaram um caminhão com tinta de 
todo o tipo, nós vendemos e conseguimos 
concluir as obras”. Uma das principais 
características do prédio era as escadarias 
que davam para o salão principal, com 
biblioteca, jogos de mesa, bilhares e ping-
pong. Havia ainda campos de esportes, 
para ring de patinação, voleibol, basquete 
e tênis. Tudo para os sócios.

• A ACDP era situada na rua 
Manoel Hemetério, às margens 
do rio Mossoró, próximo ao 
ponte Castelo Branco. Foi criada 
no dia 11 de fevereiro de 1946.

 Foto: Extraída do blog memória fotográfica
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RESTAURANTES E BARES 
Destacamos ainda, os bares que foram sucesso e referência na cidade quando o assunto 
era música e som: 

O Burburinho

Viola Lilás

Bate Papo Bar

Ponto Frio

A Paulistana 

O Ferrão

Berlin Bar

No Meio do Mundo

Papel Machê

Bar da Rola

Djalma Bar

Acapulco’s Bar

Cândidu ś Restaurante

Delícias da Praça 

Chap Chap Bar

MPB Bar

Sêbado
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Shopping Boulevard

• CHAP CHAP – Inaugurado em 1984, um lugar 
idealizado para ser muito além que um simples bar, o 
Chap Chap era um verdadeiro intercâmbio de cultura, 
com espaço aberto para música, poesia de cordel, artes 
visuais, violeiros e também todas as demais formas de 
expressão. O Chap Chap fechou em 1993.

Foto: arquivo pessoal Rogério Dias

BOATES, HOTÉIS, ESPAÇOS 
INSTITUCIONAIS E CASAS DE 

SHOW
Minininha do Cantoá

Esnobe

Psiu

O Beliscão

Partage Shopping

O Imperial

A Pizzaria Hut
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Rock’in Rio

Palácio do Forró

Estilus

Rastafari

Boate 2001

Outro destaque foram os grandes hotéis 
da cidade, que mantiveram projetos de 
música, como grandes apresentações 
de artistas renomados nacionais e até 
internacionais, a exemplo do Thermas, 
Garbos e Villa Oeste.

Espaços culturais que a cidade manteve 

e alguns ainda permanecem até 
hoje, servindo de palco para shows e 
apresentações musicais: Estação das Artes 
Elizeu Ventania, a Escola de Música de 
Mossoró, o Conservatório de Música 
D’alva Stella, o Teatro Municipal Dix-huit 
Rosado, o Teatro Lauro Monte Filho.

Teatro Municipal Dix-Huit Rosado Maia é 
um teatro da cidade de Mossoró, no estado 
do Rio Grande do Norte. Fica na Avenida 
Rio Branco, fazendo parte do “Corredor 
da Cultura de Mossoró”.

Foi construído em 2003 
pela prefeitura da cidade, 
num investimento de R$ 
6 milhões, conjuntamente 
com a parceria da 
PETROBRAS. O Teatro 
Dix-huit Rosado trouxe 
mais entretenimento para 
a cidade e conta com o 
que há de mais moderno 
em sua estrutura. No 
corredor da cultura, ocupa 

a posição entre a Estação das Artes Elizeu 
Ventania e o Memorial da Resistência, na 
Av. Rio Branco.

Fonte: Wikipédia

 10



GRANDES PROJETOS 
A MAIS BELA VOZ

MOSSORÓ CIDADE JUNINA

CARNATIVA

PROJETO SEIS E MEIA

MOSSORÓ CIDADE JUNINA

• O Mossoró Cidade Junina confirma 
e comprova, há anos, a dimensão da 
importância que o forró exerce até hoje 
no nosso cenário musical. O Mossoró 

Cidade Junina é um evento que acontece 
anualmente no Corredor Cultural, em 
Mossoró, no estado do Rio Grande do 
Norte, durante o mês de junho. Reúne 
mais de um milhão de pessoas durante 
os dias de festa, por isso é considerado a 
terceira maior festa de São João do país.

Foto: arquivo PMM
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ARTISTAS
Aqui iniciaremos a lista com os nomes relevantes para a música mossoroense, dos anos 
80 aos dias atuais. 

Lembrando que a revista APLAUSO! almeja trazer outras edições, afim de seguir 
preenchendo e atualizando essa lista, contemplando o maior número de artistas, para 
que não se perca na memória quem fez e faz parte da história artístico-cultural da 
cidade dos Monxorós.

Marcos Lucenna 

Compositor, poeta e grande 
cordelista mossoroense, 
nascido nos anos 50, o 
Marcos Antonio de Queiroz 
Lucena gravou diversos 
discos e teve suas canções 
interpretadas pelo país, 
algumas delas interpretadas 
pelo grande Bartô Galeno. 

Zé Lima 

José Ivan de Lima é 
repentista, violeiro, 
compositor e poeta. 
Nascido em Santana do 
Matos RN, há 50 anos 
reside em Mossoró. Sua 
formação musical e poética 
se inspira em nomes como 
Xangai, Elomar, Vital 

Farias, Bartô Galeno e 
Marcos Lucenna. 

Messias Paraguai

Nascido em 17 de agosto de 
1965, na cidade de Mossoró 
– RN, hoje reside na capital 
do estado. Messias é 
sobrinho dos que compõem 
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o Trio Mossoró, interpreta 
e compõe canções, em sua 
maioria em ritmo de forró. 

Nanda Brito

Nascida em Mossoró, 
com mais de 20 anos de 
estrada musical, Nanda 
canta o universo plural e 
nordestino. Já fez janela 
para Zeca Baleiro e Rita 
Ribeiro.

João de Deus

Com 73 anos de vida e 
vivência musical, João 

de Deus é respeitado e 
reverenciado no cerário 
musical mossoroense, 
pela sua virtuosidade na 
guitarra, na voz e no contra 
baixo. Já integrou as bandas 
Natallian Beatles, Os 
Terríveis, De Victory.  

Bartô Galeno

Bartolomeu da Silva 
é cantor e compositor 
no nicho da música 
romântica – brega music. 
Dono de grandes sucessos 
como Só Lembranças 
e  No Toca Fita do Meu 
Carro,  Bartô é um artista 
benquisto por todo o 
Brasil. Com 44 anos de 
carreira, o artista segue 
pelos palcos com seu 
repertório apaixonado.

Hermelinda

Hermelinda de Almeida 
Lopes é vocalista e 
compositora, iniciou sua 
carreira no famoso Trio 
Mossoró, integrado também 
pelos seus irmãos Carlos 
André e João Mossoró. 

João Mossoró

O cantor e compositor 
brasileiro que viajou o páis 
representando Mossoró, 
juntamente com seus 
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irmãos Hermelinda e 
Carlos André, através do 
Trio Mossoró. 

Anderson Lima

Anderson Roberto de Lima 
é natural de Santo Antônio 
de Jesus – BA, mas toda 
sua trajetória musical se 
deu no Rio Grande do 
Norte, especialmente na 
ponte Mossoró – Natal. 
Vindo de família de 
músicos, Anderson é filho 
de Roberto Teixeira de 
Lima (ex banda Terríveis). 
Com 24 anos de carreira, 
hoje Anderson é guitarrista 
e intérprete do projeto 
FrequênciA 2, em parceria 
com o produtor, arranjador 
e baterista Gustavo 

Almeida, executando um 
novo conceito musical 
pela região do Alto Oeste, 
Paraíba e Ceará. 

Alan Jones

Nascido em Tianguá e 
registrado em Mossoró – 
RN, Alan Jones Figueira 
Dantas é cantor e 
compositor. Seu primeiro 
instrumento musical foi 
um teclado, por onde ele 
iniciou os estudos, mas foi 
no violão que compôs sua 
primeira canção. Participou 
de inúmeras bandas locais 
como Axé Power, Elo 
Musical, Os Bárbaros e 
Flor da Terra. Atualmente é 
vocalista da banda Radiola 
Club, atuando há 17 anos 
em Mossoró e região. 

Severo Ricardo e Forró do 
Severo

Cantor e compositor, 
Severo já tocou na trilha 
sonora de espetáculos 
como Chuva de Bala no 
País de Mossoró e Auto 
da Liberdade, bem como 
atuou e cantou no longa 
metragem Era Uma Vez, 
Lalo. Foi finalista da 50° 
edição do concurso A Mais 
Bela Voz da Rádio Rural 
de Mossoró. Atualmente 
coordena, toca e canta 
no projeto de forró raiz 
intitulado Forró do Severo. 
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Nida Lira

Presente na cena musical 
de Mossoró há 17 anos, 
Nida Lira já participou 
de várias bandas, com 
participações em vários 
festivais e competições pelo 
estado. Natural de Pau dos 
Ferros, Nida é referência 
e representa Mossoró por 
onde passa e brilha. 

Alzinete di Oliveira

Nasceu em Mossoró, 

iniciado sua trajetória 
artística aos 17 anos, como 
cantora em bandas e bailes 
da cidade. Foram 12 anos 
como cantora cover na 
banda Andersom musical 
de propriedade de seu 
irmão, se desligado da 
banda em 1991, por ocasião 
do nascimento de sua 
filha. Mas Alzinete não 
parou por ai. Apesar de 
sua formação de bandas, 
ela seguiu cantando em 
comícios, bares, restaurante 
e recepções em todo o 
estado, enveredando pelos 
caminhos da MPB dando 
um novo direcionamento 
na sua carreira artística. 
Em 2000 foi convidada 
a participar da banda 
Os Tremendões, grupo 
que tem como proposta 
resgatar a época do 
movimento chamado de 
Jovem Guarda iniciado 
nos anos 60. Em 2007 foi 
convidada pelo teatrólogo 
e diretor João Marcelino 
a compor o elenco dos 
espetáculos Chuva de 
Bala no País de Mossoró e 
Auto da Liberdade. Neste 

mesmo tempo participou 
da montagem no musical 
Brasileiras – Na era do 
Rádio. Alzinete Di Oliveira 
é conhecida do público de 
Mossoró e do estado do 
RN, pelo seu jeito próprio 
de interpretar grandes 
sucessos nacionais, e de 
confrontar estilos e épocas 
diferentes, com imenso 
sucesso de público e mídia 
no estado até os dias atuais.

Kelly Lira

Cantora e compositora, 
Kelly Lira atua na área 
musical em Mossoró há 
15 anos. Ganhou o prêmio 
de melhor intérprete do 
primeiro festival da canção 
e da cultura potiguar. 
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Participou do Festival 
MPBeco com sua canção 
autoral “Porta-Retrato”. 
Em 2018 foi campeã do 
tradicional concurso A 
Mais Bela Voz de Mossoró 
em sua 50° edição, entre 
outros eventos importantes 
como o festival Fest Bossa 
& Jazz. Recentemente 
esteve na Europa 
realizando uma mini 
turnê, com apresentações 
musicais no Brasilianishes 
Kultur Festival em Viena 
e na cidade de Graz na 
Austria, e também em 
Lisboa/Portugal. 

Concriz

Ele se chama José Antônio 
da Silva, o Concriz. 
Sem qualquer sombra 
de dúvidas, a maior 
representação da embolada 

de coco de Mossoró e um 
dos principais nomes do 
gênero da cultura popular 
mais dinâmicos da música 
nordestina.

Katharina Gurgel

Katharina Gurgel nasceu 
em Natal, Rio Grande do 
Norte, no ano de 1973, 
época da explosão da MPB. 
Traz na sua formação 
musical raízes estritamente 
nacionais, tais como: Elis 
Regina, Gal Costa, Caetano 
Veloso, Tom Jobim, João 
Bosco, e outros. Desde 
cedo mostrou interesse 
pela musicalidade, tendo 
geneticamente herdado esse 
dom musical e poético dos 
avós, Glorinha Oliveira (avó 
paterna) e Deífilo Gurgel 
(avô materno). Participou 

de vários Projetos, 
Festivais, concursos de 
música no estado. No ano 
de 2007, sonhou, projetou 
e executou o Brasileiras, 
cantando grávida de sete 
meses num projeto musical 
diferente, onde cantoras 
da terra interpretaram 
grandes sucessos do 
cancioneiro nacional, 
exaltando a Mulher e o 
universo feminino. Ainda 
no mesmo ano, participou 
cantando do Espetáculo 
Cartola. Produziu e cantou 
no espetáculo musical 
Brasileiras – Na era do 
Rádio, com imenso sucesso 
de público e mídia no 
estado.

Ivan Junior

Potiguar nascido na capital 
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do Oeste, Ivan de Queiroz 
Bezerra e a sua inseparável 
pandeirola, toca e canta 
nos bares e bailes da 
cidade desde os anos 90. 
Sua referência musical é o 
pop rock, onde lidera com 
a banda Fator Positivo e 
também com a banda H. 
Hoje seu repertório segue 
dentre os nichos do pop, 
MPB, reggae e flashbacks.  

Dayanne Nunes

Cantora e compositora, 
Deyse Dayanne Felipe 
Nunes nasceu em Mossoró 
no dia 24 de dezembro de 
1986. Iniciou a trajetória 
musical no conservatório de 
música D’alva Stella, mas 
profissionalmente somente 
aos 19 anos. Passou por 
várias bandas do segmento 

baile, como Blue Star, 
Vitrola.com, foi integrante 
do musical Brasileiras na 
Era do Rádio, percorrendo 
em mini turnê pelo Rio 
Grande do Norte. Já cantou 
em festivais como Fest 
Bossa & Jazz e Festival 
DoSol e, atualmente 
comemora 15 anos de 
estrada musical, cantando 
e tocando com a sua banda 
autoral CoisaLuz e paralelo 
ao projeto autoral, segue 
cantando pelos bares da 
cidade e região. 

Airton Cilon

Airton Cilon da Silva, 
mais conhecido como 
Airton Cilon é um grande 
agente cultural que surge 
para fomentar a cultura 
mossoroense. Além de 

escritor, é artista plástico e 
cantor.

André Luvi

Nascido na capital do 
Pernambuco, André Luís 
Vieira de Oliveira começou 
sua carreira musical aos 17 
anos, mas foi aos 18 anos 
que se mudou para Mossoró 
e desde então segue 
cantando nos bares de todo 
o estado do Rio Grande 
do Norte bem como em 
diversos outros estados da 
região Nordeste. Intérprete 
da música popular 
brasileira, Luvi decidiu 
focar no estilo sertanejo 
universitário. Compositor 
de sucessos do gênero, 
André está com 20 anos de 
carreira. 
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Thabata Mendes

Nascida em Mossoró, 
Thabata passou de 2006 a 
2010 no nicho musical do 
axé, mas em 2011 migrou 
para o pop/sertanejo, que 
canta até os dias atuaus. 
Ela foi vocalista da banda 
paraense Calypso em 2015, 
ganhando projeção nacional 
na carreira. 

Gianinni Alencar: Nascido 
em Olho D’agua do Borges, 
com 18 anos de carreira, 
grande parte dessa em 
Mossoró, Giannini é uma 
grande referência de forró 
e sanfoneiro do nosso RN. 
Já venceu por 6 vezes o 
Festival de Sanfona do 
Mossoró Cidade Junina e 
hoje  canta pelos palcos 

de todo o país, compõe e 
representa Mossoró por 
onde vai. 

Renata Falcão

Nascida em 15 de novembro 
de 1987, na cidade de 
Mossoró – RN, Renata 
iniciou sua carreira em 
2008 e hoje com 14 anos 
na estrada musical, já 
é destaque no estado 
do RN e também cruza 
fronteiras com diversas 
cidades do Ceará. Iniciou 
cantando música popular 
brasileira mas desde 2015 
Renata canta o segmento 
“forronejo”, sendo uma 
mescla do forró com 
a música sertaneja da 
atualidade.  

André da Mata

André da Mata nasceu em 
31/05/1985, em Natal no 
Rio Grande do Norte e foi 
criado em Mossoró, interior 
do seu estado. Compositor 
por inspiração e cantor por 
amor à música, aprendeu a 
tocar violão e cavaquinho 
aos 14 anos de idade. O 
cavaquinho tornou se o seu 
escudeiro fiel, sempre o 
acompanhando em suas 
andanças pelos sambas 
e madrugadas. Ergueu a 
bandeira do samba durante 
10 anos a frente do grupo 
Samba Nobre, projeto que 
idealizou visando fortalecer 
o movimento do samba, 
pelo Nordeste. 

Já teve algumas das suas 
composições gravadas por 
artistas de renome nacional, 
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como Mumuzinho.

Artur Soares

Cantor e compositor 
mossoroense, Artur é 
vencedor de diversos 
prêmios e festivais Brasil 
afora, com uma discografia 
autoral baseada na sua 
vivência e nordestinidade. 

Caroline Melo

Cantora de forró, já 
integrou a banda Sertão 
Raízes, hoje segue em 
projeto solo, cantando nas 
noites mossoroenses.

Kacau Monteiro: Sambista 
consagrado na cena 
mossoroense, Kacau 
atua  na música popular 
brasileira, com grande 
influencia do samba, 
do pagode e da música 
regional. Hoje, em carreira 
solo, Kacau faz o batuque 
acontecer em vários bares e 
casas de shows da região. 

Alamo Kário

Cantor e compositor natural 
de Mossoró, já iniciou 
sua carreira cantando em 
festivais, trios elétricos, 
casas de shows e teatros 
do Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Ceará e 
Paraíba. Influenciado pela 
energia do rock e com raiz 
da música, Alamo tem 
vários trabalhos autorais 

lançados, incluindo a 
gravação de 4 cds e 1 dvd.

Netinho Santos

Nascido em Grossos RN 
mas residente e atuante 
em Mossoró, Netinho é 
uma figura multi artística 
que canta, compõe e toca 
música popular brasileira 
pela região. 

Naelson Junior

José Naelson Epifânio 
Junior mergulha no mundo 
musical desde seus 11 anos 
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de idade, mas somente 
aos 16 iniciou sua carreira 
profissional como cantor e 
violonista. Hoje como dupla 
Rosy & Naelson, cantando 
os maiores sucessos da 
MPB, do forró e da música 
sertaneja. 

Carlos Junior

Cantor, multi-
instrumentista e 
compositor, está na cena 
musical mossoroense desde 
os anos 2000 e já participou 
de várias bandas dos mais 
diversos estilos. Em 2009 
deu o primeiro passo para 
sua carreira solo e desde 
então vem cantando pelos 
palcos da cidade. Hoje com 
dois discos gravados.

Elizabeth Freitas

Também conhecida como 
Beth, tem 31 anos, é cantora 
e compositora, natural de 
Mossoró-RN. Dona de 
uma voz marcante, em sua 
carreira solo, vivenciou 
o canto em seus diversos 
estilos, compôs mais de 
400 músicas, lançando 
pouco mais de 40 faixas, 
o restante mantendo-se 
inéditas. Há seis anos, 
se descobriu capaz de 
enfrentar a indústria da 
música sertaneja, e mostrar 
o poder da mulher dentro 
deste gênero, somando 
dupla com o cantor e 
baterista Jamir (Adjamir 
Reis), se tornaram Beth & 
Jamir, donos do sucesso 
“Whisky Sem Gelo”, que 

emplacou nas playlists 
sertanejas em todo o Brasil.

Genildo Costa

Músico e poeta nascido 
em Grossos RN, Genildo 
tem uma vasta obra do 
cancioneiro popular.  

Symara Tâmara

Artista potiguar nascida em 
Natal mas sempre residente 
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e atuante em Mossoró, 
iniciou sua carreira musical 
em 2001 cantando na noite 
e em bandas de rock e de 
baile da época. Venceu o 
tradicional festival local A 
Mais Bela Voz pela Rádio 
Rural e em 2021 completou 
20 anos de carreira, 
lançando o seu primeiro ep 
intitulado “Tempo”.

Nataly Vox

Cantora desde os 10 anos 
de idade, Nataly é destaque 
com inúmeras participações 
e troféus recebidos no 
concurso A Mais Bela 
Voz da Rádio Rural. 
Nascida em Mossoró, 
além de intérprete, é 

também compositora, atriz, 
apresentadora e produtora. 
Passou por diversas bandas 
como Som da Nata, Cavalo 
de Pau, Banda Inala. Hoje 
protagoniza no nicho 
musical do forró pela região 
Nordeste.

Gaby Viegas

Cearense de nascimento e 
mossoroense de coração 
e criação, a cantora Gaby 
Viégas está na estrada 
desde 2010 e aos poucos 
conquistou espaço no 
cenário musical da cidade. 
Se descobriu na música 
aos 12 anos quando, 
sozinha, aprendeu a tocar 
os primeiros acordes 

no violão. Começou a 
cantar por insistência e 
incentivo dos amigos, 
conseguiu mergulhar de 
vez na música. Apesar da 
versatilidade de cantar 
todos os estilos musicais, 
sua preferência musical é 
o PopRock. Além disso, 
Gaby Viégas também segue 
com um trabalho autoral 
com músicas que, em sua 
maioria, falam de amor. Em 
2013 lançou seu primeiro cd 
autoral intitulado Ladrão de 
Corações. 

Regina Casa Forte

Com estilo próprio e único 
para interpretar a música 
popular Brasileira.
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Mazinho

Músico e instrumentista 
mossoroense, curioso, 
pesquisador e apaixonado 
pela música popular 
brasileira.  

Xavier Araújo

Cantor, compositor 
e apresentador 
MOSSOROENSE.

Bia Gurgel

Bia Gurgel aos 14 anos foi 
a mais nova – em todos os 
sentidos – voz potiguar a 
ter destaque nacionalmente. 
Participante do reality 
musical The Voice Kids 
edição 21, da Rede Globo 
de Televisão, conseguiu 
chegar até a etapa das 
Batalhas, no time do baiano 
Carlinhos Brow.

A primeira experiência 
com público da artista foi 
no espetáculo “Oratório 
de Santa Luzia”, em 
Mossoró, mas apenas como 
dançarina. Oficialmente, 
como cantora, só em 2017, 
quando participou do 
concurso “A Mais Bela Voz 
Kids”, ficando em terceiro 
lugar.

Marcos Junior

Cantor e compositor 
nascido no Rio de Janeiro 
e residente em Mossoró 
desde 2013, levando 
sucessos do pop e rock para 
eventos e estabelecimentos 
da cidade e região.

Todas as imagens foram 
copiadas das redes 
sociais dos artistas 

destacados.
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TODO MUNDO FOI
Para o Sacolão Cultural, na Avenida Rio Branco

Ouvir um rock ou Reggae no Carcará  

Para os Bailes de Máscaras de Marilene Paiva

Encontrar a socialite na Celebration, de Sérgio Chaves

Roer na Casa de Show de Tony Drinks

Dar uma canja nas Tertúlias do ACEU, nas sextas-feiras

Dançar na Boate Esnobe

Na Pizzaria Hut

Para a Noite Classe A, de Ivonete de Paula

Para a Noite de B a Z, de Felipe Caetano

Para os Pianos Bares, como o Kikos Piano Bar e Rabits

Dar uma passada no Hastler Nigth Clube

Colocar a fofoca em dia no Calimar

Para o Travessia Nigth Clube

Beber uma cerveja no Bar Caxinauá

Se acabar numa festa na Realce.

Para o SESC domingo à tarde

Para uma seresta na Churrascaria Mossoró

Uma festa na ASFARN

Comprar uns vinis em Glênio Discos
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Discofitas - Situada da Rua Vicente Saboia, 116, no Centro, a loja foi o 
principal loja de instrumentos musicais da cidade. Funcionando há mais 
de 50 anos, a Disco Fitas equipou e deu suporte a vários artistas, bandas, 
lugares e espaços ligados a música e sonorização. 

Tony Drinks - Se você perguntar a alguém que tenha vivido a noite 
mossoroense da década de 1980 se conhece Venceslau José de Souza 
Sobrinho, certamente ouvirá como resposta um sonoro “não”, mas se 
perguntar se conhece Tony Drinks, nome do artista e também de uma das 
casas de shows mais famosas de Mossoró daquele tempo. A casa abria às 
22h, e às 2h, em ponto, britanicamente fechava o bar. As serestas e festas 
do Tony Drinks até hoje são lembradas com muita nostalgia por quem viveu 
aquela época.

PARA MANTER A 
MEMÓRIA VIVA
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Anderson Musical

Os Bárbaros

Os Tremendões: Banda conhecida e 
louvada pelo povo mossoroense que viveu 
o boom da era do iê-iê-iê, Tremendões 
permanece até hoje com repertório voltado 
para os anos  60, mesmo assim incluindo 
canções famosas dos anos 50 e 80. Com 
grande influência musical dos The Beatles, 
Renato e seus Blue Caps, Roberto Carlos, 
Pholhas, e The Fevers.

Flor da Terra

Brasa 5

Elo Musical

Radio Moscou

Frequência 2:

Bakulejo

Faixa Nobre

RobinZ Band: a banda que vem 
alcançando um público cada vez maior 
no RN e também em outros estados. É 
conduzida pelo vocalista Robinho, que 
montou seu próprio projeto após período 

na banda Sfinge. Com ele, grande parte 
dos músicos deixaram a banda anterior 
e passaram a apostar no novo grupo. A 
banda toca covers internacionais. 

Sertão Raízes

Retrovisor

Banda Akarajazz

Fundada em 2011 na cidade de Mossoró – 
RN, com repertório diversificado, a banda 
Akarajazz é coordenada por Gledson 
Oliveira (produtor e tecladista), com 
vocais de Tânia Turene e Ednardo Santos, 
percussão de Nitinho Pozzoli, bateria de 
Carlinhos Melo, guitarras de Jarade Lopes 
e contra baixo por Sandro Lima.

Brazuka Jazz

Banda MP3

Inala

Sfinge

Lynder Som

Trio Mossoró

Banda Artur Paraguai

BANDAS E GRUPOS MUSICAIS
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A Banda Sinfônica Municipal Artur 
Paraguai completa 85 anos dia 2 de 
agosto. A banda pertencia ao Grêmio 
Musical Santa Luzia, mas em 2 
de agosto de 1936 foi adotada pela 
Prefeitura de Mossoró durante gestão 
do então prefeito Padre Mota. Desde 
então, a Banda Artur Paraguai tem 
levado arte por meio da música ao 
município e região.

O trompetista e regente auxiliar 
Marcos Batista destacou que a Banda 
Sinfônica Municipal Artur Paraguai 
é o grupo artístico local mais antigo 
em atividade, abrilhantando vários 
eventos em Mossoró e cidades 
vizinhas.

“Vários foram os maestros que 
passaram por essa banda: Artur 
Paraguai, tenente Euclides, José 
Mário, João Batista, João Aires, 
Dermival Pinheiro, Carlos Batista 
e atualmente a sua batuta está sob 
responsabilidade do maestro João 
Célio Cordeiro de Souza”, disse o 
regente auxiliar Marcos Batista.

Atualmente, a Banda Sinfônica 
Municipal Artur Paraguai tem 21 

músicos.

Disco de Vinil

Caixa Pop

Grupo Infla 6

Banda H

Banda Radiola Club  

Há dezessete anos tocando os 
mais diversos estilos, nos bailes de 
Mossoró e região, Radiola se destaca 
como uma orquestra que anima todos 
os públicos. 

Banda Cadillac Vip

Banda Salsalada

Forró Classe A:

Formada em 2013, a banda gravou um 
CD autoral, mas inclui também em 
seus trabalhos alguns covers de forró 
e sertanejo da atualidade. A banda 
é composta por Tânia Turene (voz), 
Lenilda Almeida (voz), Ednardo 
Santos (voz), Diógenes Costa (contra 
baixo), Naldo Almeida (guitarra), 
Gledson Oliveira (teclado e direção 
musical), Carlinhos Melo (bateria), 
Willian Sanfoneiro (acordeom) e 
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Nitinho  Pozzoli  (percussão). 

Grupo Vina: 

O Grupo Vivência n’Arte – VINA é, 
desde há um bom tempo, referência 
da boa Música Popular Brasileira em 
Mossoró. Seus componentes têm um 
respeito ao compromisso com um 
público cativo e fã incondicional. Com 
um trabalho iniciado nos idos de 1981, 
o VINA conquistou seu espaço e já 
se expandiu além fronteiras do Rio 
Grande do Norte.

Monxorós Brass

Banda Pode Inté For

Banda Sfinge

Forró dos 3

Grupo de Choro Cá entre nós:

Criado em 2007 e idealizado por 
Fábio Roberto Monteiro de Lima, um 
dos principais divulgadores do choro 
atualmente na cidade de Mossoró. Esse 
grupo diferente dos demais nascidos 
até então, iniciou suas atividades 
ensaiando em praças públicas 
objetivando a divulgação do choro, 

assim como proporcionar a inserção 
de demais chorões da comunidade de 
Mossoró que queiram participar de 
suas rodas características.

Roberto e Forrozão Meus Amores

Grupo de Choro Ingênuo:

O grupo Ingênuo foi formado no 
início da década de 1990, com o 
professor Araújo trabalhando alguns 
choros com seus alunos. Anos depois 
os professores Lima Neto, Maestro 
Batista, Carlos Batista, Júnior 
Miranda e Osman Carlos deram 
o nome Ingênuo, em homenagem 
a Pixinguinha, tornando-se assim 
o primeiro Grupo de músicos 
mossoroenses com o propósito 
específico de tocar choro.

Atualmente o grupo é coordenado 
pelo professor do Conservatório, 
Fábio Monteiro, que toca cavaco e 
bandolim, formado por Gideão Lima, 
7 cordas, Arthur Araújo, Flauta, Bruno 
Caminha, Trombone, Gleferson Lima, 
Sax e José Amaral, Pandeiro.
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