
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 27.11.17 
 

Sistema Fecomércio RN é homenageado pelo 
Núcleo de Ações a Programas Ambientais do 
TJRN 
 

 
O Sistema Fecomércio RN foi homenageado na tarde desta segunda-feira, 27, como 
parceiro do Núcleo de Ações e Programas Ambientais (NAPS) do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte. A solenidade, que também marcou os dez anos do Núcleo, 
aconteceu no auditório do TJRN, e contou com a presença de diversas autoridades e 
representantes de instituições parceiras. 
 
O presidente Marcelo Fernandes de Queiroz, juntamente com o presidente da Fiern, 
Amaro Sales, recebeu o certificado das mãos da desembargadora Judith Nunes. “É uma 
grande satisfação para nós do Sistema Fecomércio nos somarmos ao Tribunal de 
Justiça nas ações coordenadas pelo NAPS. O amparo social, quando realizado de forma 
responsável e planejada, da forma como é feito pelo NAPS, redunda em uma sociedade 
em evolução e no cumprimento do nosso papel de indutores deste desenvolvimento, 
que não pode ser apenas econômico mas, antes de tudo, social”. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 27.11.17 
 

Sistema Fecomércio 
RN é homenageado pelo Núcleo de 
Ações a Programas Ambientais do 
TJRN 
 

O Sistema Fecomércio RN foi homenageado na tarde desta segunda-feira, 
27, como parceiro do Núcleo de Ações e Programas Ambientais (NAPS) do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A solenidade, que também 
marcou os dez anos do Núcleo, aconteceu no auditório do TJRN, e contou 
com a presença de diversas autoridades e representantes de instituições 
parceiras. 

O presidente Marcelo Fernandes de Queiroz, juntamente com o presidente 
da Fiern, Amaro Sales, recebeu o certificado das mãos da desembargadora 
Judith Nunes. “É uma grande satisfação para nós do Sistema Fecomércio 
nos somarmos ao Tribunal de Justiça nas ações coordenadas pelo NAPS. O 
amparo social, quando realizado de forma responsável e planejada, da forma 
como é feito pelo NAPS, redunda em uma sociedade em evolução e no 
cumprimento do nosso papel de indutores deste desenvolvimento, que não 
pode ser apenas econômico mas, antes de tudo, social”. 

O Núcleo de Ações e Programas Ambientais é coordenado pela 
desembargadora Maria Zeneide Bezerra, e promove, entre outros projetos, o 
“Justiça na Praça”, o “Justiça na Escola”, além de mutirões, e já beneficiou 
mais de um milhão e meio de pessoas em todo RN, desde sua criação, em 
2007. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG RODRIGO LOUREIRO  DATA: 27.11.17 
 

SISTEMA FECOMÉRCIO RN É 
HOMENAGEADO PELO NÚCLEO DE 
AÇÕES A PROGRAMAS 
AMBIENTAIS DO TJRN 
O Sistema Fecomércio RN foi homenageado na tarde desta segunda-feira, 27, como 

parceiro do Núcleo de Ações e Programas Ambientais (NAPS) do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Norte. A solenidade, que também marcou os dez anos do Núcleo, 

aconteceu no auditório do TJRN, e contou com a presença de diversas autoridades e 

representantes de instituições parceiras. 

O presidente Marcelo Fernandes de Queiroz, juntamente com o presidente da Fiern, 

Amaro Sales, recebeu o certificado das mãos da desembargadora Judith Nunes. “É 

uma grande satisfação para nós do Sistema Fecomércio nos somarmos ao Tribunal de 

Justiça nas ações coordenadas pelo NAPS. O amparo social, quando realizado de 

forma responsável e planejada, da forma como é feito pelo NAPS, redunda em uma 

sociedade em evolução e no cumprimento do nosso papel de indutores deste 

desenvolvimento, que não pode ser apenas econômico mas, antes de tudo, social”. 

O Núcleo de Ações e Programas Ambientais é coordenado pela desembargadora 

Maria Zeneide Bezerra, e promove, entre outros projetos, o “Justiça na Praça”, o 

“Justiça na Escola”, além de mutirões, e já beneficiou mais de um milhão e meio de 

pessoas em todo RN, desde sua criação, em 2007. 

 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 27.11.17 
 

Sistema Fecomércio RN é 

homenageado pelo Núcleo de 

Ações a Programas 

Ambientais do TJRN 

 

O Sistema Fecomércio RN foi homenageado na tarde desta segunda-feira, 27, como 

parceiro do Núcleo de Ações e Programas Ambientais (NAPS) do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Norte. A solenidade, que também marcou os dez anos do Núcleo, 

aconteceu no auditório do TJRN, e contou com a presença de diversas autoridades e 

representantes de instituições parceiras. 

O presidente Marcelo Fernandes de Queiroz, juntamente com o presidente da Fiern, 

Amaro Sales, recebeu o certificado das mãos da desembargadora Judith Nunes. “É  



 

CONTINUAÇÃO 

uma grande satisfação para nós do Sistema Fecomércio nos somarmos ao Tribunal de 

Justiça nas ações coordenadas pelo NAPS. O amparo social, quando realizado de 

forma responsável e planejada, da forma como é feito pelo NAPS, redunda em uma 

sociedade em evolução e no cumprimento do nosso papel de indutores deste 

desenvolvimento, que não pode ser apenas econômico mas, antes de tudo, social”. 

 

O Núcleo de Ações e Programas Ambientais é coordenado pela desembargadora 

Maria Zeneide Bezerra, e promove, entre outros projetos, o “Justiça na Praça”, o 

“Justiça na Escola”, além de mutirões, e já beneficiou mais de um milhão e meio de 

pessoas em todo RN, desde sua criação, em 2007. 



 

VEÍCULO: SITE FIERN  DATA: 27.11.17 
 

Presidente do Sistema FIERN recebe 
homenagem do Tribunal de Justiça 
do RN 

 
Presidentes da FIERN, Amaro Sales (Esq.), e da FECOMERCIO, Marcelo Queiróz 

recebem homenagem do TJRN. Ao centro, a Desembargadora Judite Nunes 

 
 



 

VEÍCULO: SITE FIERN  DATA: 27.11.17 
 

O RN e o Encontro Brasil – Alemanha 

 
  

Amaro Sales de Araújo, industrial, Presidente da FIERN do 

COMPEM/CNI. 

  

O Rio Grande do Norte será, em 2019, sede do Encontro 

Brasil-Alemanha. Natal, a terra de tantos encantos, será 

também a capital da aliança entre os dois Países, suas 

instituições e empreendedores. 

  

Recentemente, no Rio Grande do Sul, ocorreu o 35º Encontro 

Econômico Brasil-Alemanha (EEBA). Empresários brasileiros e 

alemães, estimados em cerca de 2.000, participaram do 

evento onde estreitaram relações comerciais, firmaram 

parcerias, conheceram tecnologias e efetivaram negócios. O 

Encontro, que em Natal tende a ser tão exitoso quanto foi 

em Porto Alegre, reunirá lideranças empresariais da área 

industrial e autoridades governamentais “que irão 

protagonizar e vivenciar atividades de expansão de visões e 

perspectivas para a promoção de relações de negócios.  



 

CONTINUAÇÃO  

 

palestras, seminários, visitas técnicas e encontros de 

negócios”, conforme propósitos elencados pelos 

organizadores, dentre as quais, a Confederação Nacional da 

Indústria. 

  

Com o decisivo apoio do Presidente da CNI, Robson Braga, a 

Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte – FIERN – 

será, no ano de 2019, a entidade local apoiadora do EEBA, 

contudo, não o fará sozinha. Estarão juntas as instituições 

representativas dos empreendedores potiguares – FECOMERCIO, 

FETRONOR, FAERN – como também o SEBRAE e os Poderes 

Públicos, nos diferentes níveis de Governo. O Encontro, que 

tem a participação expressiva da Federação das Indústrias 

Alemãs – BDI, é um relevante momento para ampliação de 

investimentos e novas formas de cooperação. 

  

O Rio Grande do Norte, em especial, tem tido uma 

perseverante postura de diálogo e aproximação com a 

Alemanha, particularmente, com o Estado da Renânia-

Palatinado. O projeto de intercambio atualmente existente 

para jovens profissionais é uma bem sucedida iniciativa de 

cooperação já em curso. A iniciativa é patrocinada pelo 

Governo da Renânia-Palatinado e tem dado oportunidade para 

muitos jovens gestores do Rio Grande do Norte estudarem a 

cultura empresarial e de trabalho das empresas alemãs. As 

relações neste sentido vão continuar e outras mais já 

existem, tendo em vista o ambiente consolidado de 

cooperação existente entre os nossos dois Estados. 

  

Aliás, “escapando para o mundo” é uma das estratégias 

indicadas no Projeto MAIS RN, projeto que ofereceu 

diagnóstico e linhas de atuação para o planejamento do Rio 

Grande do Norte até 2035. Os negócios internacionais eram 

difíceis e complexos. O mundo mudou. Hoje os negócios são 

feitos com frequência e, apesar da burocracia brasileira, 

em um ambiente que tende a melhorar, considerando que a  

 



 

CONTINUAÇÃO  

 

pauta exportações/importações se tornou imprescindível para 

o desenvolvimento nacional. 

  

Assim, a construção de alianças comerciais, parcerias 

institucionais e outros relacionamentos terminam sendo 

estratégicos para a vida local, sobretudo, para uma terra 

com extraordinário potencial turístico e de matriz 

econômica diversificada como o Rio Grande do Norte. Com a 

Alemanha, enfim, a aliança tem fundamentos de segurança, 

respeito e prosperidade. 
 
 
 
 



 

SESC 
VEÍCULO: BLOG CRISTINA LIRA  DATA: 27.11.17 
 

Sesc abrirá matrículas para modalidades esportivas 

Veteranos podem se matricular entre 4 e 21/12; Novatos a partir do dia 10/01/18. São mais de 20 

modalidades oferecidas em 9 unidades Sesc de 6 cidades 

Vai começar o período de matrículas nas modalidades esportivas oferecidas em nove unidades do 

Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). Os veteranos podem se 

matricular entre 4 e 21 de dezembro nas centrais de relacionamento das unidades Sesc; já os 

novatos podem se inscrever a partir de 10 de janeiro de 2018. 

São mais de 20 as modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc Cidade Alta, Potilândia, 

Ponta Negra e Zona Norte – todas em Natal –, Sesc Caicó, Sesc Macaíba, Sesc Mossoró, Sesc Ler 

São Paulo do Potengi e Sesc Ler Nova Cruz. Entre as atividades, estão musculação, natação, mix 

esportivo voltado a crianças, hidroginástica, karatê, Zumba e treinamento funcional. Algumas 

unidades também dispõem de avaliação física, serviço que auxilia o atleta a atingir seus objetivos 

físicos. 

Para efetuar a matrícula, é preciso ter o cartão válido de associado Sesc RN, atestado médico 

atualizado, mensalidades 2017 em dia (no caso de veteranos), RG, CPF e comprovante de 

residência. Os valores subsidiados variam conforme a modalidade e a categoria no cartão de 

associado – Comerciário, Usuário e Comunidade. 

Ao oferecer esportes a valores subsidiados, o Sesc pretende incentivar a melhoria da qualidade de 

vida através da práticas de atividades físicas e lúdicas. Por isso, oferece diversas atividades de 

lazer e esportes para crianças, jovens, adultos e idosos. Também realiza eventos esportivos 

durante todo o ano, como a Corrida do Comerciário e o Ciclo Sesc, a fim de integrar a sociedade 

em suas ações e ser um diferencial na saúde do seu público. 

As atividades físicas disponíveis em cada unidade estão disponíveis no site do Sesc RN, 

o www.sescrn.com.br. Lembrando que em janeiro também terão início as matrículas para o balé 

(Cidade Alta e Zona Norte). Mais informações também podem ser obtidas por meio do Call 

Center da instituição: (84) 3133-0360. 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sescrn.com.br%2F&data=02%7C01%7Clira_cris%40hotmail.com%7C4953d6f3db654d7503f508d53598de55%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636473853097553462&sdata=7%2BtKrd4HFjG%2BjmTb8cirBumlpdOdbQkvRolmjA3d0Sw%3D&reserved=0
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Serviço: 

O quê? Sesc abre período de matrículas nas modalidades esportivas 
Quando? 
Veteranos: 4 a 21 de dezembro de 2017 
Novatos: a partir de 10 de janeiro 
Onde se matricular? Centrais de relacionamento das unidades Sesc  
Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33, Cidade Alta, Natal RN 
Sesc Zona Norte | Rua Paranduva, nº 2.873, Conjunto Santa Catarina, Natal RN 
Sesc Potilândia | Avenida Senador Salgado Filho, S/N, Potilândia, Natal RN 
Sesc Ponta Negra | Rua Desembargador João Vicente da Costa, nº 325, Ponta Negra, 
Natal RN 
Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, nº 310 
Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova Betânia 
Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55, Boa Passagem 
Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, nº 55, Frei Damião 
Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, nº 297, Novo Juremal 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 27.11.17 
 

SESC ABRIRÁ MATRÍCULAS PARA 

MODALIDADES ESPORTIVAS 

 

Vai começar o período de matrículas nas modalidades esportivas oferecidas em 

nove unidades do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 

RN). Os veteranos podem se matricular entre 4 e 21 de dezembro nas centrais 

de relacionamento das unidades Sesc; já os novatos podem se inscrever a partir 

de 10 de janeiro de 2018. 

 

São mais de 20 as modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc 

Cidade Alta, Potilândia, Ponta Negra e Zona Norte – todas em Natal –, Sesc 

Caicó, Sesc Macaíba, Sesc Mossoró, Sesc Ler São Paulo do Potengi e Sesc Ler 

Nova Cruz. Entre as atividades, estão musculação, natação, mix esportivo 

voltado a crianças, hidroginástica, karatê, Zumba e treinamento funcional. 

Algumas unidades também dispõem de avaliação física, serviço que auxilia o 

atleta a atingir seus objetivos físicos. 

 

Para efetuar a matrícula, é preciso ter o cartão válido de associado Sesc RN,  

https://1.bp.blogspot.com/-eDivkv7EPZ0/Whx91sF36XI/AAAAAAAAtfc/5XkvafIUiH4PEN3zH7haZNv8UGlQEBfPQCLcBGAs/s1600/Hidrogin%25C3%25A1stica%2BSesc%2BPonta%2BNegra.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-eDivkv7EPZ0/Whx91sF36XI/AAAAAAAAtfc/5XkvafIUiH4PEN3zH7haZNv8UGlQEBfPQCLcBGAs/s1600/Hidrogin%25C3%25A1stica%2BSesc%2BPonta%2BNegra.jpg
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atestado médico atualizado, mensalidades 2017 em dia (no caso de veteranos), 

RG, CPF e comprovante de residência. Os valores subsidiados variam conforme 

a modalidade e a categoria no cartão de associado – Comerciário, Usuário e 

Comunidade. 

 

Ao oferecer esportes a valores subsidiados, o Sesc pretende incentivar a 

melhoria da qualidade de vida através da práticas de atividades físicas e lúdicas. 

Por isso, oferece diversas atividades de lazer e esportes para crianças, jovens, 

adultos e idosos. Também realiza eventos esportivos durante todo o ano, como a 

Corrida do Comerciário e o Ciclo Sesc, a fim de integrar a sociedade em suas 

ações e ser um diferencial na saúde do seu público. 

 

As atividades físicas disponíveis em cada unidade estão disponíveis no site do 

Sesc RN, o www.sescrn.com.br. Lembrando que em janeiro também terão início 

as matrículas para o balé (Cidade Alta e Zona Norte). Mais informações também 

podem ser obtidas por meio do Call Center da instituição: (84) 3133-0360. 

 

Serviço: 

O quê? Sesc abre período de matrículas nas modalidades esportivas 

Quando? 

Veteranos: 4 a 21 de dezembro de 2017 

Novatos: a partir de 10 de janeiro 

Onde se matricular? Centrais de relacionamento das unidades Sesc  

Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33, Cidade Alta, Natal RN 

Sesc Zona Norte | Rua Paranduva, nº 2.873, Conjunto Santa Catarina, Natal RN 

Sesc Potilândia | Avenida Senador Salgado Filho, S/N, Potilândia, Natal RN 

Sesc Ponta Negra | Rua Desembargador João Vicente da Costa, nº 325, Ponta 

Negra, Natal RN 

Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, nº 310 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova Betânia 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55, Boa Passagem 

Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, nº 55, Frei Damião 

Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, nº 297, Novo Juremal 
 

http://www.sescrn.com.br/
https://maps.google.com/?q=Rua+Coronel+Bezerra,+n%C2%BA+33,+Cidade+Alta,+Natal+RN&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Ponta+Negra*+%7C%0D+*Rua+Desembargador+Jo%C3%A3o+Vicente+da+Costa,+n%C2%BA+325&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Ponta+Negra*+%7C%0D+*Rua+Desembargador+Jo%C3%A3o+Vicente+da+Costa,+n%C2%BA+325&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Maca%C3%ADba*+%7C%0D+*Rua+Professor+Caetano,+n%C2%BA+310&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Maca%C3%ADba*+%7C%0D+*Rua+Professor+Caetano,+n%C2%BA+310&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Washington+Luiz,+n%C2%BA+55&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Nova+Cruz*+%7C%0D+*Rua+Severino+Nunes,+n%C2%BA+55&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Nova+Cruz*+%7C%0D+*Rua+Severino+Nunes,+n%C2%BA+55&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Ouro+Branco,+n%C2%BA+297&entry=gmail&source=g


 

VEÍCULO: BLOG NOVA CRUZ OFICIAL RN  DATA: 27.11.17 
 

Sesc RN abrirá matrículas para 

modalidades esportivas em 

Nova Cruz e outras cidades 
Vai começar o período de matrículas nas modalidades esportivas oferecidas em nove 

unidades do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). Os 

veteranos podem se matricular entre 4 e 21 de dezembro nas centrais de 

relacionamento das unidades Sesc; já os novatos podem se inscrever a partir de 10 de 

janeiro de 2018. 

São mais de 20 as modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc Cidade Alta, 

Potilândia, Ponta Negra e Zona Norte – todas em Natal –, Sesc Caicó, Sesc Macaíba, 

Sesc Mossoró, Sesc Ler São Paulo do Potengi e Sesc Ler Nova Cruz. Entre as 

atividades, estão musculação, natação, mix esportivo voltado a crianças, 

hidroginástica, karatê, Zumba e treinamento funcional. Algumas unidades também 

dispõem de avaliação física, serviço que auxilia o atleta a atingir seus objetivos 

físicos. 

Para efetuar a matrícula, é preciso ter o cartão válido de associado Sesc RN, atestado 

médico atualizado, mensalidades 2017 em dia (no caso de veteranos), RG, CPF e 

comprovante de residência. Os valores subsidiados variam conforme a modalidade e a 

categoria no cartão de associado – Comerciário, Usuário e Comunidade. 

Ao oferecer esportes a valores subsidiados, o Sesc pretende incentivar a melhoria da 

qualidade de vida através da práticas de atividades físicas e lúdicas. Por isso, oferece 

diversas atividades de lazer e esportes para crianças, jovens, adultos e idosos. 

Também realiza eventos esportivos durante todo o ano, como a Corrida do 

Comerciário e o Ciclo Sesc, a fim de integrar a sociedade em suas ações e ser um 

diferencial na saúde do seu público. 

 



 

VEÍCULO: BLOG WLLANA DANTAS  DATA: 27.11.17 
 

Sesc abrirá matrículas para 

modalidades esportivas 
Vai começar o período de matrículas nas modalidades esportivas oferecidas em nove 

unidades do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). Os 

veteranos podem se matricular entre 4 e 21 de dezembro nas centrais de 

relacionamento das unidades Sesc; já os novatos podem se inscrever a partir de 10 de 

janeiro de 2018. 

São mais de 20 as modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc Cidade Alta, 

Potilândia, Ponta Negra e Zona Norte – todas em Natal –, Sesc Caicó, Sesc Macaíba, 

Sesc Mossoró, Sesc Ler São Paulo do Potengi e Sesc Ler Nova Cruz. Entre as 

atividades, estão musculação, natação, mix esportivo voltado a crianças, 

hidroginástica, karatê, Zumba e treinamento funcional. Algumas unidades também 

dispõem de avaliação física, serviço que auxilia o atleta a atingir seus objetivos 

físicos. 

Para efetuar a matrícula, é preciso ter o cartão válido de associado Sesc RN, atestado 

médico atualizado, mensalidades 2017 em dia (no caso de veteranos), RG, CPF e 

comprovante de residência. Os valores subsidiados variam conforme a modalidade e a 

categoria no cartão de associado – Comerciário, Usuário e Comunidade. 

Ao oferecer esportes a valores subsidiados, o Sesc pretende incentivar a melhoria da 

qualidade de vida através da práticas de atividades físicas e lúdicas. Por isso, oferece 

diversas atividades de lazer e esportes para crianças, jovens, adultos e idosos. 

Também realiza eventos esportivos durante todo o ano, como a Corrida do 

Comerciário e o Ciclo Sesc, a fim de integrar a sociedade em suas ações e ser um 

diferencial na saúde do seu público. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 27.11.17 
 

Sesc RN abrirá matrículas para 

modalidades esportivas em Natal e interior 

 
Veteranos podem se matricular entre 4 e 21/12; Novatos a partir do dia 10/01/18. São mais de 20 

modalidades oferecidas em 9 unidades Sesc de 6 cidades 



 

CONTINUAÇÃO 

 

Vai começar o período de matrículas nas modalidades esportivas oferecidas em nove 

unidades do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). Os 

veteranos podem se matricular entre 4 e 21 de dezembro nas centrais de relacionamento 
das unidades Sesc; já os novatos podem se inscrever a partir de 10 de janeiro de 2018. 

São mais de 20 as modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc Cidade Alta, 

Potilândia, Ponta Negra e Zona Norte – todas em Natal –, Sesc Caicó, Sesc Macaíba, Sesc 

Mossoró, Sesc Ler São Paulo do Potengi e Sesc Ler Nova Cruz. Entre as atividades, estão 

musculação, natação, mix esportivo voltado a crianças, hidroginástica, karatê, Zumba e 

treinamento funcional. Algumas unidades também dispõem de avaliação física, serviço 
que auxilia o atleta a atingir seus objetivos físicos. 

Para efetuar a matrícula, é preciso ter o cartão válido de associado Sesc RN, atestado 

médico atualizado, mensalidades 2017 em dia (no caso de veteranos), RG, CPF e 

comprovante de residência. Os valores subsidiados variam conforme a modalidade e a 

categoria no cartão de associado – Comerciário, Usuário e Comunidade. 

Ao oferecer esportes a valores subsidiados, o Sesc pretende incentivar a melhoria da 

qualidade de vida através da práticas de atividades físicas e lúdicas. Por isso, oferece 

diversas atividades de lazer e esportes para crianças, jovens, adultos e idosos. Também 

realiza eventos esportivos durante todo o ano, como a Corrida do Comerciário e o Ciclo 

Sesc, a fim de integrar a sociedade em suas ações e ser um diferencial na saúde do seu 
público. 

As atividades físicas disponíveis em cada unidade estão disponíveis no site do Sesc RN, 

o www.sescrn.com.br. Lembrando que em janeiro também terão início as matrículas 

para o balé (Cidade Alta e Zona Norte). Mais informações também podem ser obtidas por 

meio do Call Center da instituição: (84) 3133-0360. 

 
Serviço: 

Quando 
Veteranos: 4 a 21 de dezembro de 2017 

Novatos: a partir de 10 de janeiro 

Onde se matricular 
Centrais de relacionamento das unidades Sesc 

Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33, Cidade Alta, Natal RN 

Sesc Zona Norte | Rua Paranduva, nº 2.873, Conjunto Santa Catarina, Natal RN 

Sesc Potilândia | Avenida Senador Salgado Filho, S/N, Potilândia, Natal RN 

Sesc Ponta Negra | Rua Desembargador João Vicente da Costa, nº 325, Ponta Negra, Natal 

RN 

Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, nº 310 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova Betânia 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55, Boa Passagem 

Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, nº 55, Frei Damião 

Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, nº 297, Novo Juremal 

http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 27.11.17 

Sesc abrirá matrículas para 

modalidades esportivas 
Os veteranos podem se matricular entre 4 e 21 de dezembro nas centrais de relacionamento das 

unidades Sesc 

Por Redação 

 

 

Vai começar o período de matrículas nas modalidades esportivas oferecidas em nove unidades do 

Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). Os veteranos podem se 

matricular entre 4 e 21 de dezembro nas centrais de relacionamento das unidades Sesc; já os 

novatos podem se inscrever a partir de 10 de janeiro de 2018. 

São mais de 20 as modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc Cidade Alta, Potilândia, 

Ponta Negra e Zona Norte – todas em Natal –, Sesc Caicó, Sesc Macaíba, Sesc Mossoró, Sesc Ler 

São Paulo do Potengi e Sesc Ler Nova Cruz. Entre as atividades, estão musculação, natação, mix 

esportivo voltado a crianças, hidroginástica, karatê, Zumba e treinamento funcional. Algumas 

unidades também dispõem de avaliação física, serviço que auxilia o atleta a atingir seus objetivos 

físicos. 

Para efetuar a matrícula, é preciso ter o cartão válido de associado Sesc RN, atestado médico 

atualizado, mensalidades 2017 em dia (no caso de veteranos), RG, CPF e comprovante de 

residência. Os valores subsidiados variam conforme a modalidade e a categoria no cartão de 

associado – Comerciário, Usuário e Comunidade. 



 

CONTINUAÇÃO 

Ao oferecer esportes a valores subsidiados, o Sesc pretende incentivar a melhoria da qualidade de 

vida através da práticas de atividades físicas e lúdicas. Por isso, oferece diversas atividades de 

lazer e esportes para crianças, jovens, adultos e idosos. Também realiza eventos esportivos 

durante todo o ano, como a Corrida do Comerciário e o Ciclo Sesc, a fim de integrar a sociedade 

em suas ações e ser um diferencial na saúde do seu público. 

As atividades físicas disponíveis em cada unidade estão disponíveis no site do Sesc RN, 

o www.sescrn.com.br. Lembrando que em janeiro também terão início as matrículas para o balé 

(Cidade Alta e Zona Norte). Mais informações também podem ser obtidas por meio do Call 

Center da instituição: (84) 3133-0360. 

 

Serviço: 

 

O quê? Sesc abre período de matrículas nas modalidades esportivas 

 

Quando? 
Veteranos: 4 a 21 de dezembro de 2017 

Novatos: a partir de 10 de janeiro 

 

Onde se matricular? Centrais de relacionamento das unidades Sesc  

Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33, Cidade Alta, Natal RN 

Sesc Zona Norte | Rua Paranduva, nº 2.873, Conjunto Santa Catarina, Natal RN 

Sesc Potilândia | Avenida Senador Salgado Filho, S/N, Potilândia, Natal RN 

Sesc Ponta Negra | Rua Desembargador João Vicente da Costa, nº 325, Ponta Negra, Natal RN 

Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, nº 310 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova Betânia 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55, Boa Passagem 

Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, nº 55, Frei Damião 

Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, nº 297, Novo Juremal 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
https://maps.google.com/?q=Rua+Coronel+Bezerra,+n%C2%BA+33,+Cidade+Alta,+Natal+RN&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Ponta+Negra*+%7C%0D+*Rua+Desembargador+Jo%C3%A3o+Vicente+da+Costa,+n%C2%BA+325&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Ponta+Negra*+%7C%0D+*Rua+Desembargador+Jo%C3%A3o+Vicente+da+Costa,+n%C2%BA+325&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Maca%C3%ADba*+%7C%0D+*Rua+Professor+Caetano,+n%C2%BA+310&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Maca%C3%ADba*+%7C%0D+*Rua+Professor+Caetano,+n%C2%BA+310&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Washington+Luiz,+n%C2%BA+55&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Nova+Cruz*+%7C%0D+*Rua+Severino+Nunes,+n%C2%BA+55&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Nova+Cruz*+%7C%0D+*Rua+Severino+Nunes,+n%C2%BA+55&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Ouro+Branco,+n%C2%BA+297&entry=gmail&source=g


 

VEÍCULO: PORTAL ABELHINHA  DATA: 27.11.17 

 

Notícias do Dia 1ª Edição 

Sesc abre matrículas para modalidades esportivas de 4 a 21 de dezembro: 
https://goo.gl/kaoHV8 

 

 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 27.11.17 
 

Sesc RN abrirá matrículas para 
modalidades esportivas em Natal e 
interior 
 

 
 
Veteranos podem se matricular entre 4 e 21/12; Novatos a partir do dia 10/01/18. 

São mais de 20 modalidades oferecidas em 9 unidades Sesc de 6 cidades 



 

CONTINUAÇÃO 
 
Vai começar o período de matrículas nas modalidades esportivas oferecidas em 
nove unidades do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 
RN). Os veteranos podem se matricular entre 4 e 21 de dezembro nas centrais 
de relacionamento das unidades Sesc; já os novatos podem se inscrever a partir 
de 10 de janeiro de 2018. 

São mais de 20 as modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc 
Cidade Alta, Potilândia, Ponta Negra e Zona Norte – todas em Natal –, Sesc 
Caicó, Sesc Macaíba, Sesc Mossoró, Sesc Ler São Paulo do Potengi e Sesc Ler 
Nova Cruz. Entre as atividades, estão musculação, natação, mix esportivo 
voltado a crianças, hidroginástica, karatê, Zumba e treinamento funcional. 
Algumas unidades também dispõem de avaliação física, serviço que auxilia o 
atleta a atingir seus objetivos físicos. 

Para efetuar a matrícula, é preciso ter o cartão válido de associado Sesc RN, 
atestado médico atualizado, mensalidades 2017 em dia (no caso de veteranos), 
RG, CPF e comprovante de residência. Os valores subsidiados variam conforme 
a modalidade e a categoria no cartão de associado – Comerciário, Usuário e 
Comunidade. 

Ao oferecer esportes a valores subsidiados, o Sesc pretende incentivar a 
melhoria da qualidade de vida através da práticas de atividades físicas e lúdicas. 
Por isso, oferece diversas atividades de lazer e esportes para crianças, jovens, 
adultos e idosos. Também realiza eventos esportivos durante todo o ano, como a 
Corrida do Comerciário e o Ciclo Sesc, a fim de integrar a sociedade em suas 
ações e ser um diferencial na saúde do seu público. 

As atividades físicas disponíveis em cada unidade estão disponíveis no site do 
Sesc RN, o www.sescrn.com.br. Lembrando que em janeiro também terão início 
as matrículas para o balé (Cidade Alta e Zona Norte). Mais informações também 
podem ser obtidas por meio do Call Center da instituição: (84) 3133-0360. 
Serviço: 
Quando 
Veteranos: 4 a 21 de dezembro de 2017 
Novatos: a partir de 10 de janeiro 

Onde se matricular 
Centrais de relacionamento das unidades Sesc 

Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33, Cidade Alta, Natal RN 
Sesc Zona Norte | Rua Paranduva, nº 2.873, Conjunto Santa Catarina, Natal RN 
Sesc Potilândia | Avenida Senador Salgado Filho, S/N, Potilândia, Natal RN 
Sesc Ponta Negra | Rua Desembargador João Vicente da Costa, nº 325, Ponta 
Negra, Natal RN 
Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, nº 310 
Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova Betânia 
Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55, Boa Passagem 
Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, nº 55, Frei Damião 
Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, nº 297, Novo Juremal 

http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ  DATA: 27.11.17 
 

Sesc abrirá matrículas para 

modalidades esportivas 

 

Veteranos podem se matricular entre 4 e 21/12; Novatos a partir do 

dia 10/01/18. São mais de 20 modalidades oferecidas em 9 unidades 

Sesc de 6 cidades 

Vai começar o período de matrículas nas modalidades esportivas 

oferecidas em nove unidades do Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN). Os veteranos podem se matricular entre 4 

e 21 de dezembro nas centrais de relacionamento das unidades Sesc; 

já os novatos podem se inscrever a partir de 10 de janeiro de 2018. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Hidrogin%C3%A1stica-Sesc-Ponta-Negra-1200.jpg


 

CONTINUAÇÃO 

São mais de 20 as modalidades esportivas oferecidas nas unidades 

Sesc Cidade Alta, Potilândia, Ponta Negra e Zona Norte – todas em 

Natal –, Sesc Caicó, Sesc Macaíba, Sesc Mossoró, Sesc Ler São Paulo 

do Potengi e Sesc Ler Nova Cruz. Entre as atividades, estão 

musculação, natação, mix esportivo voltado a crianças, hidroginástica, 

karatê, Zumba e treinamento funcional. Algumas unidades também 

dispõem de avaliação física, serviço que auxilia o atleta a atingir seus 

objetivos físicos. 

Para efetuar a matrícula, é preciso ter o cartão válido de associado 

Sesc RN, atestado médico atualizado, mensalidades 2017 em dia (no 

caso de veteranos), RG, CPF e comprovante de residência. Os valores 

subsidiados variam conforme a modalidade e a categoria no cartão de 

associado – Comerciário, Usuário e Comunidade. 

Ao oferecer esportes a valores subsidiados, o Sesc pretende incentivar 

a melhoria da qualidade de vida através da práticas de atividades 

físicas e lúdicas. Por isso, oferece diversas atividades de lazer e 

esportes para crianças, jovens, adultos e idosos. Também realiza 

eventos esportivos durante todo o ano, como a Corrida do Comerciário 

e o Ciclo Sesc, a fim de integrar a sociedade em suas ações e ser um 

diferencial na saúde do seu público. 

As atividades físicas disponíveis em cada unidade estão disponíveis no 

site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. Lembrando que em janeiro 

também terão início as matrículas para o balé (Cidade Alta e Zona 

Norte). Mais informações também podem ser obtidas por meio do Call 

Center da instituição: (84) 3133-0360. 

http://www.sescrn.com.br/


 

CONTINUAÇÃO 

Serviço: 

O quê? Sesc abre período de matrículas nas modalidades esportivas 

Quando? 

Veteranos: 4 a 21 de dezembro de 2017 

Novatos: a partir de 10 de janeiro 

Onde se matricular? Centrais de relacionamento das unidades Sesc  

Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33, Cidade Alta, Natal RN 

Sesc Zona Norte | Rua Paranduva, nº 2.873, Conjunto Santa 

Catarina, Natal RN 

Sesc Potilândia | Avenida Senador Salgado Filho, S/N, Potilândia, 

Natal RN 

Sesc Ponta Negra | Rua Desembargador João Vicente da Costa, nº 

325, Ponta Negra, Natal RN 

Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, nº 310 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova Betânia 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55, Boa Passagem 

Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, nº 55, Frei Damião 

Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, nº 297, Novo 

Juremal 
 
 



 

VEÍCULO: PORTAL ABELHINHA  DATA: 27.11.17 
 

Sesc abre matrículas para modalidades esportivas 
de 4 a 21 de dezembro 

 
O período de matrículas nas modalidades esportivas oferecidas em nove unidades do 
Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc-RN) vai começar. Os 
veteranos podem se matricular entre 4 e 21 de dezembro nas centrais de 
relacionamento das unidades Sesc; já os novatos podem se inscrever a partir de 10 de 
janeiro de 2018. 
  
São mais de 20 as modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc Cidade Alta, 
Potilândia, Ponta Negra e Zona Norte – todas em Natal –, Sesc Caicó, Sesc Macaíba, 
Sesc Mossoró, Sesc Ler São Paulo do Potengi e Sesc Ler Nova Cruz. Entre as 
atividades, estão musculação, natação, mix esportivo voltado a crianças, hidroginástica, 
karatê, Zumba e treinamento funcional. Algumas unidades também dispõem de 
avaliação física, serviço que auxilia o atleta a atingir seus objetivos físicos. 
  
Para efetuar a matrícula, é preciso ter o cartão válido de associado Sesc RN, atestado 
médico atualizado, mensalidades 2017 em dia (no caso de veteranos), RG, CPF e 
comprovante de residência. Os valores subsidiados variam conforme a modalidade e a 
categoria no cartão de associado – Comerciário, Usuário e Comunidade. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 27.11.17 

 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 27.11.17 
 

Sesc abrirá matrículas para 

modalidades esportivas 

 
Vai começar o período de matrículas nas modalidades esportivas oferecidas em nove 

unidades do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). Os 

veteranos podem se matricular entre 4 e 21 de dezembro nas centrais de 

relacionamento das unidades Sesc; já os novatos podem se inscrever a partir de 10 de 

janeiro de 2018. 

São mais de 20 as modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc Cidade Alta, 

Potilândia, Ponta Negra e Zona Norte – todas em Natal –, Sesc Caicó, Sesc Macaíba, 

Sesc Mossoró, Sesc Ler São Paulo do Potengi e Sesc Ler Nova Cruz. Entre as 

atividades, estão musculação, natação, mix esportivo voltado a crianças, 

hidroginástica, karatê, Zumba e treinamento funcional. Algumas unidades também 

dispõem de avaliação física, serviço que auxilia o atleta a atingir seus objetivos 

físicos. 

Para efetuar a matrícula, é preciso ter o cartão válido de associado Sesc RN, atestado 

médico atualizado, mensalidades 2017 em dia (no caso de veteranos), RG, CPF e 

comprovante de residência. Os valores subsidiados variam conforme a modalidade e a 

categoria no cartão de associado – Comerciário, Usuário e Comunidade. 

Ao oferecer esportes a valores subsidiados, o Sesc pretende incentivar a melhoria da 

qualidade de vida através da práticas de atividades físicas e lúdicas. Por isso, oferece 

diversas atividades de lazer e esportes para crianças, jovens, adultos e idosos. 

Também realiza eventos esportivos durante todo o ano, como a Corrida do 

Comerciário e o Ciclo Sesc, a fim de integrar a sociedade em suas ações e ser um 

diferencial na saúde do seu público. 

As atividades físicas disponíveis em cada unidade estão disponíveis no site do Sesc 

RN, o www.sescrn.com.br. Lembrando que em janeiro também terão início as 

matrículas para o balé (Cidade Alta e Zona Norte). Mais informações também podem 

ser obtidas por meio do Call Center da instituição: (84) 3133-0360. 

 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2016/08/sesc-2-1.jpeg
http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 27.11.17 

 

SESC ABRE MATRÍCULAS PARA MODALIDADES ESPORTIVAS 

 
O período de matrículas nas modalidades esportivas oferecidas em nove unidades do 

Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc-RN) vai começar. Os 

veteranos podem se matricular entre 4 e 21 de dezembro nas centrais de relacionamento 

das unidades Sesc; já os novatos podem se inscrever a partir de 10 de janeiro de 2018. 

São mais de 20 as modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc Cidade Alta, 

Potilândia, Ponta Negra e Zona Norte – todas em Natal –, Sesc Caicó, Sesc Macaíba, Sesc 

Mossoró, Sesc Ler São Paulo do Potengi e Sesc Ler Nova Cruz. Entre as atividades, estão 

musculação, natação, mix esportivo voltado a crianças, hidroginástica, karatê, Zumba e 

treinamento funcional. Algumas unidades também dispõem de avaliação física, serviço 
que auxilia o atleta a atingir seus objetivos físicos. 

Para efetuar a matrícula, é preciso ter o cartão válido de associado Sesc RN, atestado 

médico atualizado, mensalidades 2017 em dia (no caso de veteranos), RG, CPF e 

comprovante de residência. Os valores subsidiados variam conforme a modalidade e a 
categoria no cartão de associado – Comerciário, Usuário e Comunidade. 

 

 

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/11/DPpKdvjXcAEkNvP.jpg


 

VEÍCULO: BLOG SENADINHO MACAÍBA  DATA: 27.11.17 
 

Sesc RN abrirá matrículas para modalidades esportivas em 

Natal, Macaíba e mais quatro cidades 

 



 

CONTINUAÇÃO 

Veteranos podem se matricular entre 4 e 21/12; Novatos a partir do dia 10/01/18. 

São mais de 20 modalidades oferecidas em 9 unidades Sesc de 6 cidades 

Vai começar o período de matrículas nas modalidades esportivas oferecidas em nove 

unidades do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). Os 

veteranos podem se matricular entre 4 e 21 de dezembro nas centrais de 

relacionamento das unidades Sesc; já os novatos podem se inscrever a partir de 10 de 

janeiro de 2018. 

São mais de 20 as modalidades esportivas oferecidas nas unidades Sesc Cidade Alta, 

Potilândia, Ponta Negra e Zona Norte – todas em Natal –, Sesc Caicó, Sesc Macaíba, 

Sesc Mossoró, Sesc Ler São Paulo do Potengi e Sesc Ler Nova Cruz. Entre as 

atividades, estão musculação, natação, mix esportivo voltado a crianças, 

hidroginástica, karatê, Zumba e treinamento funcional. Algumas unidades também 

dispõem de avaliação física, serviço que auxilia o atleta a atingir seus objetivos 

físicos. 

Para efetuar a matrícula, é preciso ter o cartão válido de associado Sesc RN, atestado 

médico atualizado, mensalidades 2017 em dia (no caso de veteranos), RG, CPF e 

comprovante de residência. Os valores subsidiados variam conforme a modalidade e a 

categoria no cartão de associado – Comerciário, Usuário e Comunidade. 

Ao oferecer esportes a valores subsidiados, o Sesc pretende incentivar a melhoria da 

qualidade de vida através da práticas de atividades físicas e lúdicas. Por isso, oferece 

diversas atividades de lazer e esportes para crianças, jovens, adultos e idosos. 

Também realiza eventos esportivos durante todo o ano, como a Corrida do 

Comerciário e o Ciclo Sesc, a fim de integrar a sociedade em suas ações e ser um 

diferencial na saúde do seu público. 

As atividades físicas disponíveis em cada unidade estão disponíveis no site do Sesc 

RN, o www.sescrn.com.br. Lembrando que em janeiro também terão início as  



 

CONTINUAÇÃO 

matrículas para o balé (Cidade Alta e Zona Norte). Mais informações também podem 

ser obtidas por meio do Call Center da instituição: (84) 3133-0360. 

Serviço: 

Quando 

Veteranos: 4 a 21 de dezembro de 2017 

Novatos: a partir de 10 de janeiro 

Onde se matricular 

Centrais de relacionamento das unidades Sesc 

Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33, Cidade Alta, Natal RN 

Sesc Zona Norte | Rua Paranduva, nº 2.873, Conjunto Santa Catarina, Natal RN 

Sesc Potilândia | Avenida Senador Salgado Filho, S/N, Potilândia, Natal RN 

Sesc Ponta Negra | Rua Desembargador João Vicente da Costa, nº 325, Ponta Negra, 

Natal RN 

Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, nº 310 

Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/N, Nova Betânia 

Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55, Boa Passagem 

Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, nº 55, Frei Damião 

Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, nº 297, Novo Juremal 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 27.11.17 

 

Com estrutura e capacidade de 

atendimento duplicadas, Sesc Mossoró 

será reinaugurado no próximo dia 30 

 
Maior intervenção na estrutura desde a inauguração da unidade representou investimentos da 
ordem de R$ 30 milhões 

 

Maior unidade do Sistema Fecomércio em espaço físico no Estado, erguida na década 

de 1970 graças ao empenho do então presidente da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC), empresário potiguar Jessé Freire, o Sesc Mossoró será 

reinaugurado no próximo dia 30 de novembro. Após pouco mais de dois anos de obra 

e um investimento total de cerca de R$ 30 milhões (incluindo equipamentos), a 

estrutura irá duplicar sua área construída e sua capacidade de atendimento, ganhando, 

entre outras coisas, uma nova Escola Sesc, Clínica Odontológica, Restaurante, 

Ginásio, Campo de Futebol e Parque Aquático. 

O espaço agora terá ações e atividades em todos os eixos desenvolvidos pelo Sesc: 

Cultura, Educação, Lazer, Saúde e Assistência, sendo a unidade mais completa do Rio 

Grande do Norte.  A área construída passou de 5 mil m2 para mais de 10 mil m2. 

Apenas durante as obras, que geraram 350 empregos diretos e indiretos, o  



 

CONTINUAÇÃO  

funcionamento da unidade aconteceu normalmente sem perdas aos comerciários e 

seus dependentes. 

“Mossoró terá uma unidade do Sesc elogiada em todo o país, com os espaços 

projetados para atender melhor o cidadão, climatizado, com equipamentos modernos. 

Foi um investimento viabilizado junto a CNC com bastante dificuldade, sobretudo em 

função dos momentos de dificuldade pelos quais passa a economia e o setor de 

Comércio e Serviços como um todo. Mas tenho certeza de que ele já está trazendo 

ótimos frutos e impactará muito positivamente no dia-dia dos mossoroenses”, afirma 

o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

Com a reforma e ampliação no novo Sesc Mossoró, a unidade tem um estacionamento 

e um bloco administrativo ampliados. Foi construída uma nova Central de 

Relacionamento, para atender o público interessado nos serviços oferecidos pelo 

Sistema. 

O restaurante passou por ampliação e climatização, e onde se oferecia até 800 

refeições dias, passam a ser ofertadas 1.600 refeições/dia, todas balanceadas e com 

preços subsidiados. 

Educação e sustentabilidade 
A nova unidade Sesc Mossoró também passa a contar com uma escola totalmente 

diferente, completa e climatizada. São 14 salas de aula, mini auditório, sala de arte e 

de multiuso, laboratório de informática e de ciências, biblioteca, lanchonete e 

refeitório, além das salas administrativas e a sala dos professores. 

Antes, a escola mantinha quatro turmas de Educação Infantil, 12 do Ensino 

Fundamental, atendendo mais de 400 alunos. Com a reforma e ampliação, serão 6 

turmas de Educação Infantil, 22 de Ensino Fundamental, atendendo quase 600 alunos. 

A Clínica Odontológica do Sesc passa a contar com mais um consultório para atender 

à população de Mossoró. São três salas individuais, onde os profissionais possuem os 

mais avançados equipamentos e produtos para atender os pacientes. 

A construção da nova unidade Sesc Mossoró foi concebida com o conceito alinhado à 

acessibilidade e sustentabilidade. Por isso a unidade ganhou um sistema de reuso 

pluvial, onde a água da chuva será utilizada para irrigação da área verde e do campo 

de futebol, por exemplo, energia solar para aquecimento de aguas, telhas 

termoacústicas e coleta seletiva de lixo. 



 

CONTINUAÇÃO 

Outro espaço modificado foi a guarita da escola, sendo uma independente, 

aumentando e melhorando a segurança dos alunos, pais e professores. A sala de 

cinema também foi reformada e hoje tem a capacidade para 50 pessoas. 

Esporte, Lazer e Cultura 
Piscinas, Salão de jogos, ginásios, são algumas das novidades do Sesc Mossoró para 

os amantes dos esportes, como também para os que vão aproveitar os espaços no final 

de semana. 

A unidade agora possui duas piscinas, uma semiolímpica e uma infantil, campos de 

futebol society, quadra de vôlei de areia, salão de jogos de tabuleiro e outras 

modalidades. O espaço conta também com uma nova academia, com aparelhos 

modernos e espaços para a prática da atividade física, como dança, bike indoor, e 

outras modalidades, e uma brinquedoteca. 

Foram construídos e reformados dois ginásios poliesportivos, que servirá de palco 

para apresentações artísticas nos diversos segmentos. A expectativa é que 1.500 

pessoas utilizem os espaços esportivos do Sesc Mossoró. 

Para o lazer, o Sesc Mossoró conta com oito churrasqueiras e lounges para aluguel, 

que serão informadas na Central de Relacionamento após a inauguração. 

O Sesc Mossoró irá agregar, ainda, o Sesc Cidadão Mossoró, projeto criado para 

proporcionar atividade como reforço escolar, práticas esportivas e recreativas, aulas 

de música e de capoeira, na zona periférica de Mossoró. 

Agora, as crianças e adolescentes atendidos no Sesc Cidadão Mossoró irão contar 

com uma estrutura ainda maior e mais completa na nova unidade, com outras 

atividades. 

O Sesc Mossoró também tem salas de cursos, que serão abertas para a realização dos 

mesmo durante todo o ano. 

Programação domingo 
Para marcar a reinauguração da unidade, o Sesc preparou uma programação diferente 

para o primeiro domingo do mês, dia 3 de dezembro. Haverá contação de histórias, 

pintura no rosto, show de mágica, além do espetáculo infantil “O Mundo dos Cubos e 

de sessões infantis no CineSesc. 



 

CONTINUAÇÃO 

O espaço esportivo e de lazer será destinado a torneios nos campos de futebol e no 

ginásio, recreação aquática. Tudo acontecerá das 9h às 15h, encerrando com o show 

musical. 

Neste primeiro domingo, o acesso será gratuito para os interessados. Nos domingos 

seguinte, o associado Sesc tem acesso livre, com a apresentação da carteira Sesc, e os 

visitantes pagam uma taxa de R$ 10. 

 
 



 

VEÍCULO: DE FATO ONLINE  DATA: 27.11.17 

Nova estrutura do Sesc-Mossoró será inaugurada na quinta-feira, 30 
Crédito da foto: 

Reprodução

Com estrutura e capacidade de atendimento duplicadas, Sesc Mossoró será reinaugurado no próximo dia 

Maior unidade do Sistema Fecomércio em espaço físico no Estado, erguida na década de 

1970 graças ao empenho do então presidente da Confederação Nacional do Comércio 

(CNC), empresário potiguar Jessé Freire, o Sesc Mossoró será reinaugurado no próximo 

dia 30 de novembro. Após pouco mais de dois anos de obra e um investimento total de 

cerca de R$ 30 milhões (incluindo equipamentos), a estrutura irá duplicar sua área 

construída e sua capacidade de atendimento, ganhando, entre outras coisas, uma nova 

Escola Sesc, Clínica Odontológica, Restaurante, Ginásio, Campo de Futebol e Parque 
Aquático. 

O espaço agora terá ações e atividades em todos os eixos desenvolvidos pelo Sesc: 

Cultura, Educação, Lazer, Saúde e Assistência, sendo a unidade mais completa do Rio 

Grande do Norte.  A área construída passou de 5 mil m2 para mais de 10 mil m2. Apenas 

durante as obras, que geraram 350 empregos diretos e indiretos, o funcionamento da 

unidade aconteceu normalmente sem perdas aos comerciários e seus dependentes. 

“Mossoró terá uma unidade do Sesc elogiada em todo o país, com os espaços projetados 

para atender melhor o cidadão, climatizado, com equipamentos modernos. Foi um 

investimento viabilizado junto a CNC com bastante dificuldade, sobretudo em função dos 

momentos de dificuldade pelos quais passa a economia e o setor de Comércio e Serviços 

como um todo. Mas tenho certeza de que ele já está trazendo ótimos frutos e impactará 

muito positivamente no dia-dia dos mossoroenses”, afirma o presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 



 

CONTINUAÇÃO 

Com a reforma e ampliação no novo Sesc Mossoró, a unidade tem um estacionamento e 

um bloco administrativo ampliados. Foi construída uma nova Central de Relacionamento, 

para atender o público interessado nos serviços oferecidos pelo Sistema. 

O restaurante passou por ampliação e climatização, e onde se oferecia até 800 refeições 

dias, passam a ser ofertadas 1.600 refeições/dia, todas balanceadas e com preços 
subsidiados. 

Educação e sustentabilidade 

A nova unidade Sesc Mossoró também passa a contar com uma escola totalmente 

diferente, completa e climatizada. São 14 salas de aula, mini auditório, sala de arte e de 

multiuso, laboratório de informática e de ciências, biblioteca, lanchonete e refeitório, 
além das salas administrativas e a sala dos professores. 

Antes, a escola mantinha quatro turmas de Educação Infantil, 12 do Ensino Fundamental, 

atendendo mais de 400 alunos. Com a reforma e ampliação, serão 6 turmas de Educação 
Infantil, 22 de Ensino Fundamental, atendendo quase 600 alunos. 

A Clínica Odontológica do Sesc passa a contar com mais um consultório para atender à 

população de Mossoró. São três salas individuais, onde os profissionais possuem os mais 

avançados equipamentos e produtos para atender os pacientes. 

A construção da nova unidade Sesc Mossoró foi concebida com o conceito alinhado à 

acessibilidade e sustentabilidade. Por isso a unidade ganhou um sistema de reuso pluvial, 

onde a água da chuva será utilizada para irrigação da área verde e do campo de futebol, 

por exemplo, energia solar para aquecimento de aguas, telhas termoacústicas e coleta 
seletiva de lixo. 

Outro espaço modificado foi a guarita da escola, sendo uma independente, aumentando e 

melhorando a segurança dos alunos, pais e professores. A sala de cinema também foi 

reformada e hoje tem a capacidade para 50 pessoas. 

Esporte, Lazer e Cultura 

Piscinas, Salão de jogos, ginásios, são algumas das novidades do Sesc Mossoró para os 

amantes dos esportes, como também para os que vão aproveitar os espaços no final de 
semana. 

A unidade agora possui duas piscinas, uma semiolímpica e uma infantil, campos de 

futebol society, quadra de vôlei de areia, salão de jogos de tabuleiro e outras modalidades. 

O espaço conta também com uma nova academia, com aparelhos modernos e espaços 

para a prática da atividade física, como dança, bike indoor, e outras modalidades, e uma 
brinquedoteca. 



 

CONTINUAÇÃO 

Foram construídos e reformados dois ginásios poliesportivos, que servirá de palco para 

apresentações artísticas nos diversos segmentos. A expectativa é que 1.500 pessoas 

utilizem os espaços esportivos do Sesc Mossoró. 

Para o lazer, o Sesc Mossoró conta com oito churrasqueiras e lounges para aluguel, que 

serão informadas na Central de Relacionamento após a inauguração. 

O Sesc Mossoró irá agregar, ainda, o Sesc Cidadão Mossoró, projeto criado para 

proporcionar atividade como reforço escolar, práticas esportivas e recreativas, aulas de 
música e de capoeira, na zona periférica de Mossoró. 

Agora, as crianças e adolescentes atendidos no Sesc Cidadão Mossoró irão contar com 
uma estrutura ainda maior e mais completa na nova unidade, com outras atividades. 

O Sesc Mossoró também tem salas de cursos, que serão abertas para a realização dos 
mesmo durante todo o ano. 

Programação domingo 

Para marcar a reinauguração da unidade, o Sesc preparou uma programação diferente 

para o primeiro domingo do mês, dia 3 de dezembro. Haverá contação de histórias, 

pintura no rosto, show de mágica, além do espetáculo infantil “O Mundo dos Cubos e de 
sessões infantis no CineSesc. 

O espaço esportivo e de lazer será destinado a torneios nos campos de futebol e no 

ginásio, recreação aquática. Tudo acontecerá das 9h às 15h, encerrando com o show 

musical. 

Neste primeiro domingo, o acesso será gratuito para os interessados. Nos domingos 

seguinte, o associado Sesc tem acesso livre, com a apresentação da carteira Sesc, e os 
visitantes pagam uma taxa de R$ 10. 

Fonte: Sesc 

 
 



 

VEÍCULO: SITE PREFEITURA DO NATAL  DATA: 27.11.17 
 

 Guarda Municipal apoia ações do Novembro Azul realizadas 

pelo Sesc 

 
Divulgação 

A Guarda Municipal do Natal (GMN) apoiou a ação de combate ao câncer de próstata 

organizada no sábado (25), pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). As atividades fazem 

parte da campanha Novembro Azul que recebeu a nomenclatura “Todos Unidos na 

Prevenção Contra o Câncer de Próstata” e foram realizadas no Parque das Dunas, situado 

na Avenida Alexandrino de Alencar, no bairro do Tirol, zona Leste da capital. 

 

A equipe de guardas municipais participou das atividades em uma tenda armada no 

Parque da Dunas. Na ocasião, foi realizado um trabalho educativo com distribuição de 

informativos alertando sobre as medidas preventivas de combate ao câncer de próstata. 

Os guardas abordaram os visitantes passando informações importantes para evitar ou 

diagnosticar a enfermidade ainda no início, aumentando assim as chances de cura dos 

pacientes. 

 

O evento contou ainda com aulas de educadores físicos, apresentação da charanga do 

Trabalho Social com Idosos do Sesc, ciclo de conversa sobre os fatores de risco do câncer 

de próstata, lanche e outras atividades. “É uma iniciativa importante do Sesc e a Guarda 

Municipal do Natal veio contribuir socialmente pela conscientização e promoção da 

qualidade de vida do cidadão”, comentou a guarda municipal e assistente social, Raquel 

Mariano. 

 
 



 

SENAC 
VEÍCULO: BLOG DE ASSIS  DATA: 27.11.17 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG VIRGÍNIA COELLI  DATA: 27.11.17 
 

UNIDADE MÓVEL DO SENAC FAZ PARADA EM 

ANGICOS 
 
O município de Angicos recebe, a partir da próxima quarta-feira (29), a Unidade Móvel de 

Informática e Gestão do Senac. A ação do Sistema Fecomércio RN beneficiará cerca de 60 

pessoas com cursos gratuitos 

O evento de inauguração ocorrerá, às 10h, na Praça Francisco Lopes de Macedo (Praça do INSS) 

e contará com a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, do diretor 

regional do Senac, Fernando Virgilio, e do prefeito de Angicos, Deusdete Gomes. 

Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de em Qualidade no Atendimento, Técnicas 

de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e Softwares de Apresentações. 

Só este ano, o Programa Senac Móvel já beneficiou mais de 450 pessoas no estado do Rio Grande 

do Norte. Além de Moda e Beleza, a Instituição também conta com Unidades Móveis nas áreas de 

Informática e Gestão e Turismo e Hotelaria. 

Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de altura e 2,6 metros de 

largura, a unidade móvel do Senac está equipada para reproduzir internamente o ambiente real de 

trabalho de um laboratório de informática. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 27.11.17 
 

Senac leva Unidade Móvel de 

Informática e Gestão a Angicos 

Evento de inauguração ocorrerá na próxima quarta-feira, 29, e contará com a 

presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz 

 
Cedida/ Senac RN Unidade móvel do Senac chega a Angicos nesta quarta-feira, 29 
Redação 

O município de Angicos recebe, a partir da próxima quarta-feira, 29, a 
Unidade Móvel de Informática e Gestão do Senac. A ação do Sistema 
Fecomércio RN beneficiará cerca de 60 pessoas com cursos gratuitos 

O evento de inauguração ocorrerá, às 10h, na Praça Francisco Lopes de 
Macedo (Praça do INSS) e contará com a presença do presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, do diretor regional do Senac, Fernando 
Virgilio, e do prefeito de Angicos, Deusdete Gomes. 

Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de em Qualidade no 
Atendimento, Técnicas de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e 
Softwares de Apresentações. 

Só este ano, o Programa Senac Móvel já beneficiou mais de 450 pessoas no 
estado do Rio Grande do Norte. Além de Moda e Beleza, a Instituição também 
conta com Unidades Móveis nas áreas de Informática e Gestão e Turismo e 
Hotelaria. 

Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de 
altura e 2,6 metros de largura, a unidade móvel do Senac está equipada para 
reproduzir internamente o ambiente real de trabalho de um laboratório de 
informática. 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 27.11.17 
 

Senac leva Unidade Móvel de Informática 

e Gestão ao município de Angicos 

 

O município de Angicos recebe, a partir da próxima quarta-feira (29), a Unidade 

Móvel de Informática e Gestão do Senac. A ação do Sistema Fecomércio RN 

beneficiará cerca de 60 pessoas com cursos gratuitos 

O evento de inauguração ocorrerá, às 10h, na Praça Francisco Lopes de Macedo 

(Praça do INSS) e contará com a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, 

Marcelo Queiroz, do diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, e do prefeito de 

Angicos, Deusdete Gomes. 

Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de em Qualidade no 

Atendimento, Técnicas de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e 

Softwares de Apresentações. 

Só este ano, o Programa Senac Móvel já beneficiou mais de 450 pessoas no estado do 

Rio Grande do Norte. Além de Moda e Beleza, a Instituição também conta com 

Unidades Móveis nas áreas de Informática e Gestão e Turismo e Hotelaria. 

Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de altura e 2,6 

metros de largura, a unidade móvel do Senac está equipada para reproduzir 

internamente o ambiente real de trabalho de um laboratório de informática. 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 27.11.17 
 

Senac leva Unidade Móvel de Informática e 
Gestão ao município de Angicos 
 

 
O município de Angicos recebe, a partir da próxima quarta-feira (29), a Unidade Móvel 
de Informática e Gestão do Senac. A ação do Sistema Fecomércio RN beneficiará cerca 
de 60 pessoas com cursos gratuitos. 
 
O evento de inauguração ocorrerá, às 10h, na Praça Francisco Lopes de Macedo (Praça 
do INSS) e contará com a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz, do diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, e do prefeito de Angicos, 
Deusdete Gomes. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 27.11.17 

Senac leva Unidade Móvel de 

Informática e Gestão ao 

município de Angicos 
A ação do Sistema Fecomércio RN beneficiará cerca de 60 pessoas com cursos gratuitos 

Por Redação 

 

O município de Angicos recebe, a partir da próxima quarta-feira (29), a Unidade Móvel de 

Informática e Gestão do Senac. A ação do Sistema Fecomércio RN beneficiará cerca de 60 

pessoas com cursos gratuitos 

O evento de inauguração ocorrerá, às 10h, na Praça Francisco Lopes de Macedo (Praça do INSS) 

e contará com a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, do diretor 

regional do Senac, Fernando Virgilio, e do prefeito de Angicos, Deusdete Gomes. 

Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de em Qualidade no Atendimento, Técnicas 

de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e Softwares de Apresentações. 

 Só este ano, o Programa Senac Móvel já beneficiou mais de 450 pessoas no estado do Rio Grande 

do Norte. Além de Moda e Beleza, a Instituição também conta com Unidades Móveis nas áreas de 

Informática e Gestão e Turismo e Hotelaria. 

 Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de altura e 2,6 metros de 
largura, a unidade móvel do Senac está equipada para reproduzir internamente o ambiente real de 

trabalho de um laboratório de informática. 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 27.11.17 

Angicos: SENAC/RN leva Unidade Móvel de 
Informática e Gestão ao município 

 
O município de Angicos recebe, a partir da próxima quarta-feira (29), a Unidade Móvel 
de Informática e Gestão do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN 
(SENAC/RN). 
A ação do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio/RN) beneficiará cerca de 60 pessoas com cursos gratuitos, esclarece 
informação da assessoria de imprensa da entidade. 

 

Imagens: Assessoria/Reprodução 

O evento de inauguração ocorrerá, às 10h, na Praça Francisco Lopes de Macedo, 
conhecida popularmente como Praça do INSS, e contará com a presença do presidente 
do Sistema Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz, do diretor regional do SENAC, Fernando 
Virgilio, e do prefeito de Angicos, Deusdete Gomes. 
Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de em Qualidade no 
Atendimento, Técnicas de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e 
Softwares de Apresentações. 
Só este ano, o Programa SENAC Móvel já beneficiou mais de 450 pessoas no estado do 
RN. 
Além de Moda e Beleza, a Instituição também conta com Unidades Móveis nas áreas de 
Informática e Gestão e Turismo e Hotelaria. 
Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de altura e 2,6 
metros de largura, a unidade móvel do SENAC está equipada para reproduzir 
internamente o ambiente real de trabalho de um laboratório de informática. 

https://4.bp.blogspot.com/-lOoqCMNXZ-g/WhwkUrxSioI/AAAAAAADML8/uZMVPXxT4Psqy9rXItyWIA6pNEgWbmA9gCLcBGAs/s1600/Unidade%2BM%25C3%25B3vel%2Bde%2BInform%25C3%25A1tica%2Be%2BGest%25C3%25A3o%2B-%2BSenac%2B%25282%2529.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-5FXghE7KwzY/WhwkRBmlmII/AAAAAAADML4/5RNCQsaf-AUyKfKDdReFa9vbX8ghTBQiwCLcBGAs/s1600/Unidade%2BM%25C3%25B3vel%2Bde%2BInform%25C3%25A1tica%2Be%2BGest%25C3%25A3o%2B-%2BSenac%2B%25281%2529.jpg


 

VEÍCULO: DE FATO ONLINE  DATA: 27.11.17 

Senac leva Unidade Móvel de Informática e Gestão ao município de Angicos 
Crédito da foto: 

Senac

Unidade Móvel de Informática do Senac chega ao município de Angicos 

O município de Angicos recebe, a partir da próxima quarta-feira (29), a Unidade Móvel 

de Informática e Gestão do Senac. A ação do Sistema Fecomércio RN beneficiará cerca 
de 60 pessoas com cursos gratuitos 

O evento de inauguração ocorrerá, às 10h, na Praça Francisco Lopes de Macedo (Praça 

do INSS) e contará com a presença do presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 

Queiroz, do diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, e do prefeito de Angicos, 

Deusdete Gomes. 

Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de em Qualidade no Atendimento, 

Técnicas de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e Softwares de 
Apresentações. 

Só este ano, o Programa Senac Móvel já beneficiou mais de 450 pessoas no estado do Rio 

Grande do Norte. Além de Moda e Beleza, a Instituição também conta com Unidades 
Móveis nas áreas de Informática e Gestão e Turismo e Hotelaria. 

Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de altura e 2,6 

metros de largura, a unidade móvel do Senac está equipada para reproduzir internamente 
o ambiente real de trabalho de um laboratório de informática. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 27.11.17 
 

SENAC LEVA UNIDADE MÓVEL DE 
INFORMÁTICA E GESTÃO AO MUNICÍPIO DE 
ANGICOS 

O município de Angicos recebe, 
a partir da próxima quarta-feira (29), a Unidade Móvel de Informática e 
Gestão do Senac. A ação do Sistema Fecomércio RN beneficiará cerca de 60 
pessoas com cursos gratuitos 
 
O evento de inauguração ocorrerá, às 10h, na Praça Francisco Lopes de 
Macedo (Praça do INSS) e contará com a presença do presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, do diretor regional do Senac, Fernando 
Virgilio, e do prefeito de Angicos, Deusdete Gomes.  
 
Até fevereiro, serão realizadas capacitações nas áreas de em Qualidade no 
Atendimento, Técnicas de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel 
e Softwares de Apresentações. 
 
Só este ano, o Programa Senac Móvel já beneficiou mais de 450 pessoas no 
estado do Rio Grande do Norte. Além de Moda e Beleza, a Instituição 
também conta com Unidades Móveis nas áreas de Informática e Gestão e 
Turismo e Hotelaria. 
 
Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de 
altura e 2,6 metros de largura, a unidade móvel do Senac está equipada para 
reproduzir internamente o ambiente real de trabalho de um laboratório de 
informática. 
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VEÍCULO: BLOG THAISA GALVÃO  DATA: 27.11.17 
 

Senac leva Unidade Móvel de Informática 

e Gestão ao município de Angicos 

O município de Angicos receberá a partir de quarta-feira a Unidade Móvel de 

Informática e Gestão do Senac, em uma ação do Sistema Fecomércio que beneficiará 

cerca de 60 pessoas com cursos gratuitos 

A inauguração será, às 10h, na Praça do INSS, e contará com a presença do presidente 

do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, do diretor regional do Senac, Fernando 

Virgilio, e do prefeito de Angicos, Deusdete Gomes. 

Até fevereiro serão realizadas capacitações nas áreas de Qualidade no Atendimento, 

Técnicas de Negociação, Técnicas Avançadas de Word e Excel e Softwares de 

Apresentações. 

Só este ano, o Programa Senac Móvel já beneficiou mais de 450 pessoas no estado do 

Rio Grande do Norte. Além de Moda e Beleza, a Instituição também conta com 

Unidades Móveis nas áreas de Informática e Gestão e Turismo e Hotelaria. 

Montada sobre uma carreta de 14 metros de comprimento por 4 metros de altura e 2,6 

metros de largura, a unidade móvel do Senac está equipada para reproduzir 

internamente o ambiente real de trabalho de um laboratório de informática. 

 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE: 
VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 28.11.17 EDITORIA: POLÍTICA 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 28.11.17 EDITORIA: NEGÓCIOS & 
FINANÇAS 
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 28.11.17 EDITORIA: GERAL 
 



 

VEÍCULO: DE FATO  DATA: 28.11.17 EDITORIA: POLÍTICA 
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