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VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 11.06.18 
 

Copa do Mundo: Fecomércio/RN e 
Sicomércio/RN informam horário 
diferenciado do comércio 

 

Imagem: Ilustração 

 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN) e o 
Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços do RN (Sicomércio/RN) informam o 
funcionamento do comércio natalense durante a Copa do Mundo de Futebol, na Rússia. 
Nos dias dos jogos da seleção brasileira, o comércio irá a funcionar em horário 
diferenciado. Após reunião com os lojistas, ficou acordado que nos dias de jogos do 
Brasil na primeira fase, o comércio fechará uma hora antes e abrirá uma hora depois de 
cada jogo. 

 
“Caso a equipe brasileira avance para a segunda fase, haverá uma nova reunião entre 
os lojistas para acordar o horário de funcionamento do comércio”, complementa a 
informação oriunda da assessoria de imprensa da Fecomércio/RN, na capital do estado. 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/--UgUNip-KJM/Wx8j6vxik0I/AAAAAAADcqs/ZTy1AC4-TSU_c1VSjPFhAo97Ih7OgJD2ACLcBGAs/s1600/projeto.jpg


 

VEÍCULO: BLOG ROSALIE ARRUDA  DATA: 11.06.18 
 

Fecomércio e Sicomércio RN 
informam horário diferenciado do 
comércio durante Copa do Mundo 
 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte e 

o Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços do Rio Grande do Norte informam 

o funcionamento do comércio natalense durante a Copa do Mundo de Futebol, na 

Rússia. 

 

Nos dias dos jogos da seleção brasileira, o comércio irá a funcionar em horário 

diferenciado. Após reunião com os lojistas, ficou acordado que nos dias de jogos 

do Brasil na primeira fase, o comércio fechará 1 hora antes e abrirá 1 hora depois 

de cada jogo. 

Caso a equipe brasileira avance para a segunda fase, haverá uma nova reunião 

entre os lojistas para acordar o horário de funcionamento do comércio. 
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VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 11.06.18 
 

Consumo para a Copa do Mundo ainda 

não empolga em todo o país, mas média de 

intenção do potiguar é maior que a 

nacional 

 
ENQUANTO NO PAÍS 24,1% DAS PESSOAS AFIRMAM QUE PRETENDEM CONSUMIR 

PRODUTOS LIGADOS AO EVENTO, NO RN ESTA MÉDIA É DE 28,2%, SEGUNDO A CNC 

 

Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nesta segunda-

feira, 11, o resultado da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de produtos 

relacionados ao Mundial de Futebol 2018. No Rio Grande do Norte, apenas 28,2% 

das famílias potiguares irão às compras durante a Copa, número é superior à média 

nacional que registrou 24,1% de intenções de consumo. 

“Apesar do número do Rio Grande do Norte ser 4.1 pontos percentuais maior que a 

média nacional, o levantamento mostra que a população não se empolgou ainda com a 

Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso ver, muito ao cenário ainda 

complicado da nossa economia. Não podemos esquecer que temos mais de 13% da 

nossa população desempregada, sendo que no RN são quase 15%. Temos, também,  
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índices ainda altos de inadimplência e endividamento. Mas nós temos a expectativa de 

que, a medida em que os jogos forem acontecendo e, de acordo com o desempenho da 

nossa seleção, possamos registrar um aquecimento maior nestas vendas, o que será 

muito positivo para o comércio”, afirmou o presidente em exercício da Fecomércio 

RN, Gilberto Costa. 

A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (41,1%) foi de mais R$ 

300, 23,4% vão gastar até R$ 100 e 22% dos entrevistados pretendem desembolsar até 

R$ 200. Os produtos mais procurados pelos consumidores serão itens de vestuário 

masculino, feminino e infantil (9,4%), alimentos e bebidas (8,2%); e aparelhos 

televisores (7,4%). 

A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do principal item 

de consumo, alimentos e bebidas. Mais de 65% irão consumir os produtos em casa, 

contra 17% das intenções voltadas para o consumir em bares e restaurantes. 

Brasil 

A pesquisa, foi realizada em todas as capitais do país e suas respectivas regiões 

metropolitanas, entrevistando cerca de 18 mil consumidores. O resultado da pesquisa 

de Intenção de Consumo das Famílias de produtos relacionados ao Mundial de 

Futebol 2018, mostrou que apenas 24% das famílias brasileiras irão às compras 

durante a Copa. O número representa menos da metade do que foi registrado em 

pesquisa semelhante realizada na Copa do Mundo do Brasil, em 2014 (50,1%). 

Em relação aos gastos, 51,6% pretendem gastar pelo menos R$ 200 e 39,2% 

declararam intenções de consumir mais de R$ 300. Os itens mais procurados serão: 

alimentos e bebidas (9,9%); itens de vestuário masculino, feminino e infantil (7,5%) e 

aparelhos televisores (4,3%). Em relação a Copa passada, os gastos serão menores, 

21,5%, 14,3% e 13,3%, respectivamente. 

Os brasileiros (53,2%) vão consumir os produtos em casa e 18,8% vão para bares e 

restaurantes. Para 28%, não haverá diferença significativa quanto ao local de consumo 

de alimentos e bebidas. 

Entre as capitais, os consumidores de Porto Alegre (72,7%), Macapá (72,5%) e 

Palmas (70,5%) apresentaram as maiores propensões a consumir alimentos e bebidas 

no domicílio, enquanto os de Belém (31,3%), Curitiba (24,9%) e Salvador (24,6%) 

tendem a se destacar no consumo fora do domicílio. 



 

VEÍCULO: BLOG SNERI  DATA: 11.06.18 
 

NA TORCIDA PELO DESEMPENHO 
DA SELEÇÃO: Fecomércio RN espera 
que consumo melhore ao decorrer da 
Copa do Mundo 

 (Photo by Pedro Vilela/Getty Images) 

Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nesta segunda-

feira, 11, o resultado da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de produtos 

relacionados ao Mundial de Futebol 2018, que mostrou que apenas 24% das famílias 

brasileiras irão às compras durante a Copa. O número representa menos da metade do 

que foi registrado em pesquisa semelhante realizada na Copa do Mundo do Brasil, em 

2014 (50,1%). 

“Infelizmente, o levantamento mostra que a população não se empolgou ainda com a 

Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso ver, muito ao cenário ainda 

complicado da nossa economia. Não podemos esquecer que temos mais de 13% da 

nossa população desempregada, sendo que no RN são quase 15%. Temos, também, 

índices ainda altos de inadimplência e endividamento. Mas nós temos a expectativa de 

que, a medida em que os jogos forem acontecendo e, de acordo com o desempenho da 

nossa seleção, possamos registrar um aquecimento maior nestas vendas, o que será  
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muito positivo para o comércio”, afirma o presidente em exercício da Fecomércio 

RN, Gilberto Costa. 

A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (51,6%) foi de, pelo 

menos, R$ 200, sendo que, 39,2% declararam intenções de consumir mais de R$ 300. 

Os produtos mais procurados pelos consumidores serão alimentos e bebidas (9,9%); 

itens de vestuário masculino, feminino e infantil (7,5%) e aparelhos televisores 

(4,3%). Em todos esses casos as intenções atuais de gastos se mostraram menores do 

que aquelas relatadas antes da Copa passada (21,5%, 14,3% e 13,3%, 

respectivamente). 

A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do principal item 

de consumo, alimentos e bebidas. Mais de 50% irão consumir os produtos em casa, 

contra 18,8% das intenções voltadas para o consumir em bares e restaurantes. Para 

28%, não haverá diferença significativa quanto ao local de consumo de alimentos e 

bebidas. 

O levantamento da entidade foi realizado em todas as capitais do país e suas 

respectivas regiões metropolitanas, entrevistando cerca de 18 mil consumidores. Entre 

as capitais, os consumidores de Porto Alegre (72,7%), Macapá (72,5%) e Palmas 

(70,5%) apresentaram as maiores propensões a consumir alimentos e bebidas no 

domicílio, enquanto os de Belém (31,3%), Curitiba (24,9%) e Salvador (24,6%) 

tendem a se destacar no consumo fora do domicílio. 
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Brasileiros ainda não estão 
animados para consumir durante 
Copa do Mundo 

Para a Fecomércio RN, resultado se deve à situação complicada da 
economia, mas entidade espera que quadro melhore ao longo do 
torneio 

José Aldenir / Agora Imagens 
Intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados foi de, pelo menos, R$ 200 

Redação 

Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
divulgou nesta segunda-feira, 11, o resultado da pesquisa de Intenção de 
Consumo das Famílias de produtos relacionados ao Mundial de Futebol 2018, 
que mostrou que apenas 24% das famílias brasileiras irão às compras durante 
a Copa. O número representa menos da metade do que foi registrado em 
pesquisa semelhante realizada na Copa do Mundo do Brasil, em 2014 (50,1%). 

“Infelizmente, o levantamento mostra que a população não se empolgou ainda 
com a Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso ver, muito ao cenário 
ainda complicado da nossa economia. Não podemos esquecer que temos mais 
de 13% da nossa população desempregada, sendo que no RN são quase 15%. 
Temos, também, índices ainda altos de inadimplência e endividamento. Mas  
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nós temos a expectativa de que, a medida em que os jogos forem acontecendo 
e, de acordo com o desempenho da nossa seleção, possamos registrar um 
aquecimento maior nestas vendas, o que será muito positivo para o comércio”, 
afirma o presidente em exercício da Fecomércio RN, Gilberto Costa. 

A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (51,6%) foi de, 
pelo menos, R$ 200, sendo que, 39,2% declararam intenções de consumir 
mais de R$ 300. Os produtos mais procurados pelos consumidores serão 
alimentos e bebidas (9,9%); itens de vestuário masculino, feminino e infantil 
(7,5%) e aparelhos televisores (4,3%). Em todos esses casos as intenções 
atuais de gastos se mostraram menores do que aquelas relatadas antes da 
Copa passada (21,5%, 14,3% e 13,3%, respectivamente). 

A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do principal 
item de consumo, alimentos e bebidas. Mais de 50% irão consumir os 
produtos em casa, contra 18,8% das intenções voltadas para o consumir em 
bares e restaurantes. Para 28%, não haverá diferença significativa quanto ao 
local de consumo de alimentos e bebidas. 

O levantamento da entidade foi realizado em todas as capitais do país e suas 
respectivas regiões metropolitanas, entrevistando cerca de 18 mil 
consumidores. Entre as capitais, os consumidores de Porto Alegre (72,7%), 
Macapá (72,5%) e Palmas (70,5%) apresentaram as maiores propensões a 
consumir alimentos e bebidas no domicílio, enquanto os de Belém (31,3%), 
Curitiba (24,9%) e Salvador (24,6%) tendem a se destacar no consumo fora do 
domicílio. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 11.06.18 
 

NA TORCIDA PELO DESEMPENHO DA 

SELEÇÃO: Fecomércio RN espera que 

consumo melhore ao decorrer da Copa do 

Mundo 

 
 (Photo by Pedro Vilela/Getty Images) 

 

Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 

divulgou nesta segunda-feira, 11, o resultado da pesquisa de Intenção de 

Consumo das Famílias de produtos relacionados ao Mundial de Futebol 

2018, que mostrou que apenas 24% das famílias brasileiras irão às compras 

durante a Copa. O número representa menos da metade do que foi 

registrado em pesquisa semelhante realizada na Copa do Mundo do Brasil, 

em 2014 (50,1%). 

“Infelizmente, o levantamento mostra que a população não se empolgou 

ainda com a Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso ver, muito 

ao cenário ainda complicado da nossa economia. Não podemos esquecer 

que temos mais de 13% da nossa população desempregada, sendo que no  
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RN são quase 15%. Temos, também, índices ainda altos de inadimplência e 

endividamento. Mas nós temos a expectativa de que, a medida em que os 

jogos forem acontecendo e, de acordo com o desempenho da nossa seleção, 

possamos registrar um aquecimento maior nestas vendas, o que será muito 

positivo para o comércio”, afirma o presidente em exercício da Fecomércio 

RN, Gilberto Costa. 

A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (51,6%) foi de, 

pelo menos, R$ 200, sendo que, 39,2% declararam intenções de consumir 

mais de R$ 300. Os produtos mais procurados pelos consumidores serão 

alimentos e bebidas (9,9%); itens de vestuário masculino, feminino e infantil 

(7,5%) e aparelhos televisores (4,3%). Em todos esses casos as intenções 

atuais de gastos se mostraram menores do que aquelas relatadas antes da 

Copa passada (21,5%, 14,3% e 13,3%, respectivamente). 

A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do 

principal item de consumo, alimentos e bebidas. Mais de 50% irão consumir 

os produtos em casa, contra 18,8% das intenções voltadas para o consumir 

em bares e restaurantes. Para 28%, não haverá diferença significativa quanto 

ao local de consumo de alimentos e bebidas. 

O levantamento da entidade foi realizado em todas as capitais do país e suas 

respectivas regiões metropolitanas, entrevistando cerca de 18 mil 

consumidores. Entre as capitais, os consumidores de Porto Alegre (72,7%), 

Macapá (72,5%) e Palmas (70,5%) apresentaram as maiores propensões a 

consumir alimentos e bebidas no domicílio, enquanto os de Belém (31,3%), 

Curitiba (24,9%) e Salvador (24,6%) tendem a se destacar no consumo fora 

do domicílio. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG POTIGUAR NOTÍCIAS  DATA: 11.06.18 

Brasileiros ainda não estão 
animados para consumir 
durante Copa do Mundo 

 
Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nesta segunda-feira, 
11, o resultado da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de produtos 
relacionados ao Mundial de Futebol 2018, que mostrou que apenas 24% das famílias 
brasileiras irão às compras durante a Copa. O número representa menos da metade do 
que foi registrado em pesquisa semelhante realizada na Copa do Mundo do Brasil, em 
2014 (50,1%). 
  
"Infelizmente, o levantamento mostra que a população não se empolgou ainda com a 
Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso ver, muito ao cenário ainda 
complicado da nossa economia. Não podemos esquecer que temos mais de 13% da 
nossa população desempregada, sendo que no RN são quase 15%. Temos, também, 
índices ainda altos de inadimplência e endividamento. Mas nós temos a expectativa de 
que, a medida em que os jogos forem acontecendo e, de acordo com o desempenho da 
nossa seleção, possamos registrar um aquecimento maior nestas vendas, o que será 
muito positivo para o comércio", afirma o presidente em exercício da Fecomércio RN, 
Gilberto Costa. 
  
A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (51,6%) foi de, pelo 
menos, R$ 200, sendo que, 39,2% declararam intenções de consumir mais de R$ 300. 
Os produtos mais procurados pelos consumidores serão alimentos e bebidas (9,9%); 
itens de vestuário masculino, feminino e infantil (7,5%) e aparelhos televisores (4,3%). 
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Em todos esses casos as intenções atuais de gastos se mostraram menores do que 
aquelas relatadas antes da Copa passada (21,5%, 14,3% e 13,3%, respectivamente). 
  
A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do principal item de 
consumo, alimentos e bebidas. Mais de 50% irão consumir os produtos em casa, contra 
18,8% das intenções voltadas para o consumir em bares e restaurantes. Para 28%, não 
haverá diferença significativa quanto ao local de consumo de alimentos e bebidas. 
  
O levantamento da entidade foi realizado em todas as capitais do país e suas 
respectivas regiões metropolitanas, entrevistando cerca de 18 mil consumidores. Entre 
as capitais, os consumidores de Porto Alegre (72,7%), Macapá (72,5%) e Palmas 
(70,5%) apresentaram as maiores propensões a consumir alimentos e bebidas no 
domicílio, enquanto os de Belém (31,3%), Curitiba (24,9%) e Salvador (24,6%) tendem a 
se destacar no consumo fora do domicílio. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROSALIE ARRUDA  DATA: 11.06.18 
 

Consumo para a Copa do Mundo 
ainda não empolga em todo o país, 
mas média de intenção do potiguar é 
maior que a nacional 

 
 

Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nesta 

segunda-feira, 11, o resultado da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias 

de produtos relacionados ao Mundial de Futebol 2018. 
 

 No Rio Grande do Norte, apenas 28,2% das famílias potiguares irão às compras 

durante a Copa, número é superior à média nacional que registrou 24,1% de 

intenções de consumo. 

 

“Apesar do número do Rio Grande do Norte ser 4.1 pontos percentuais maior que 

a média nacional, o levantamento mostra que a população não se empolgou 

ainda com a Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso ver, muito ao 

cenário ainda complicado da nossa economia. Não podemos esquecer que temos 

mais de 13% da nossa população desempregada, sendo que no RN são quase 

15%. Temos, também, índices ainda altos de inadimplência e endividamento. Mas 

nós temos a expectativa de que, a medida em que os jogos forem acontecendo e, 

de acordo com o desempenho da nossa seleção, possamos registrar um 

aquecimento maior nestas vendas, o que será muito positivo para o comércio", 

afirmou o presidente em exercício da Fecomércio RN, Gilberto Costa. 

 

A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (41,1%) foi de mais 

R$ 300, 23,4% vão gastar até R$ 100 e 22% dos entrevistados pretendem 

desembolsar até R$ 200. Os produtos mais procurados pelos consumidores serão 

itens de vestuário masculino, feminino e infantil (9,4%), alimentos e bebidas 

(8,2%); e aparelhos televisores (7,4%). 

 

A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do principal 

item de consumo, alimentos e bebidas. Mais de 65% irão consumir os produtos 

em casa, contra 17% das intenções voltadas para o consumir em bares e 

restaurantes. 

https://3.bp.blogspot.com/-o8Q4TJaeBUI/Wx8FnkxU4GI/AAAAAAAA5Sw/jg_B5iJMlYUDBzAdZsKrI81jxqvjnXzjwCLcBGAs/s1600/Consumo%2BCopa%2Bdo%2BMundo.jpeg


 

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 11.06.18 
 

BRASILEIROS AINDA NÃO ESTÃO ANIMADOS PARA 

CONSUMIR DURANTE A COPA DO MUNDO 

 
 
  
Faltando três dias para o início da Copa do Mundo da Rússia, a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
divulgou, nesta segunda-feira (11), o resultado da pesquisa de Intenção de 
Consumo das Famílias de produtos relacionados ao Mundial de Futebol 
2018, que mostrou que apenas 24% das famílias brasileiras irão às compras 
durante a Copa. O número representa menos da metade do que foi 
registrado em pesquisa semelhante realizada na Copa do Mundo do Brasil, 
em 2014 (50,1%). 

Segundo o presidente em exercício da Fecomércio RN, Gilberto Costa, a falta 

de empolgação dos brasileiros com o mundial se deve muito ao cenário ainda 

complicado da economia. Atualmente, mais de 13% da população 

desempregada, sendo que no RN são quase 15%. Há, ainda, índices ainda 

altos de inadimplência e endividamento. 

A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (51,6%) foi de, 

pelo menos, R$ 200, sendo que, 39,2% declararam intenções de consumir 

mais de R$ 300. Os produtos mais procurados pelos consumidores serão  

http://hilnethcorreia.com.br/2018/06/11/brasileiros-ainda-nao-estao-animados-para-consumir-durante-a-copa-do-mundo/
http://hilnethcorreia.com.br/2018/06/11/brasileiros-ainda-nao-estao-animados-para-consumir-durante-a-copa-do-mundo/
http://hilnethcorreia.com.br/2018/06/11/brasileiros-ainda-nao-estao-animados-para-consumir-durante-a-copa-do-mundo/
http://hilnethcorreia.com.br/2018/06/11/brasileiros-ainda-nao-estao-animados-para-consumir-durante-a-copa-do-mundo/
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alimentos e bebidas (9,9%); itens de vestuário masculino, feminino e infantil 

(7,5%) e aparelhos televisores (4,3%). Para 28%, não haverá diferença 

significativa quanto ao local de consumo de alimentos e bebidas. Entre as 

capitais, os consumidores de Porto Alegre (72,7%), Macapá (72,5%) e 

Palmas (70,5%) apresentaram as maiores propensões a consumir alimentos 

e bebidas no domicílio, enquanto os de Belém (31,3%), Curitiba (24,9%) e 

Salvador (24,6%) tendem a se destacar no consumo fora do domicílio. 

O levantamento da entidade foi realizado em todas as capitais do país e suas 

respectivas regiões metropolitanas, entrevistando cerca de 18 mil 

consumidores. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 11.06.18 
 

Copa do Mundo: Consumo no RN possui 
média de intenção maior que a nacional 

 

Imagem: Ilustração 

 
Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nesta segunda-feira 
(11) o resultado da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de produtos 
relacionados ao Mundial de Futebol 2018. 

 
No estado do RN, apenas 28,2% das famílias potiguares irão às compras durante a 
Copa, número é superior à média nacional que registrou 24,1% de intenções de 
consumo, destaca informação postada através do portal virtual da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN). 

 
A pesquisa, foi realizada em todas as capitais do país e suas respectivas regiões 
metropolitanas, entrevistando cerca de 18 mil consumidores. 

 
O resultado da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de produtos 
relacionados ao Mundial de Futebol 2018, mostrou que apenas 24% das famílias 
brasileiras irão às compras durante a Copa. 

 
O número representa menos da metade do que foi registrado em pesquisa semelhante 
realizada na Copa do Mundo do Brasil, em 2014 (50,1%). 
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Programas culturais: 

Complexo Cultural da UERN e a unidade do SESC 
E que tal dicas culturais? Dois lugares muito legais para se conhecer na Zona 
Norte é o Complexo Cultural da UERN e a unidade do Sesc. 

No CCUERN existem diversas atividades abertas para a comunidade, como 
aulas de dança, teatro e academia com preços acessíveis. Lá também 
acontecem eventos e apresentações culturais dos mais diversos tipos. 

Na unidade Sesc ZN, para aqueles que não são associados, o local oferece 
atividades gratuitas ao público da região, como aulas de dança, exibições de 
filmes, shows e exposições. 

Aos domingos, acontece o projeto Domingo Recreativo, onde os visitantes 
podem aproveitar toda a estrutura da área de lazer e demais atividades por 
apenas R$ 10,00. Para conferir quais serão os próximos eventos, siga a 
página do Sesc RN no Instagram. 

Endereços: 

Complexo Cultural da UERN: Avenida Doutor João Medeiros Filho, 3419, 
Potengi 

Sesc Zona Norte: Rua Paranduva, 2876, Potengi 
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Prefeito de Angicos, Deusdete Gomes 
entrega certificados de conclusão de curso a 
profissionais 
 

 
 

 
 

Com o objetivo de qualificar e inserir profissionais no mercado de trabalho, a 
Prefeitura de Angicos, em parceria com o Sistema Fecomércio RN/ SENAC-
RN viabilizou a oferta de 5 cursos no município. 
 
Na noite desta sexta-feira (08/06), o Prefeito Deusdete Gomes (PSDB) 
efetuou a entrega oficial de 63 certificados de conclusão de curso, dos quais, 
54 formandos participantes da capacitação. 
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O evento ocorreu nas dependências do Clube Municipal por volta das 19h. A 
mesa de honra da cerimônia foi preenchida pelas seguintes autoridades; o 
prefeito de Angicos, Deusdete Gomes, o Secretário de Esportes e Cultura, 
José Mário e Marleide Camará, presidente do Conselho do FUNDEB, na 
ocasião representou a Secretária de Educação, Maria Tereza. 
 
Ainda estiveram presentes na eventualidade, a Secretária de Saúde, Nataly 
Felipe, a Chefe de Gabinete, Manuela Rodrigues, o Secretário de Finanças, 
Railton Macedo, a Controladora Geral, Larissa Cunha e o Tesoureiro 
Lindiclécio Macêdo. 
 

 
 
Entre os cursos gratuitos ofertados estiveram; Técnicas Avançadas em Word 
e Excel, Softwares de Apresentações, Qualidade no Atendimento, Técnicas 
de Negociação e ACCESS. 
 
A Unidade Móvel de Informática e Gestão do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial do RN (SENAC/RN) estacionou no município de 
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Angicos no dia 29 de novembro de 2017. A carreta passou mais de 3 meses 
estacionada em Angicos oferecendo cursos qualificatórios aos nossos 
munícipes. O curso teve como instrutor Lemuel Alexandre Fonseca. 
 
Na ocasião o gestor público destacou a preocupação constante da gestão 
municipal de preparar cidadãos para ingressar no mercado de trabalho e 
reiterou o compromisso e empenho da administração municipal em viabilizar 
benefício desta magnitude ao povo de Angicos. 
 
Assessoria de Comunicação I Prefeitura de Angicos 
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