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FICA Natal será lançado nesta terça-
feira na Casa da Ribeira 
 

A noite de lançamento é gratuita e contará com performances artísticas de 

mulheres e também a estreia do curta “Merda!” 

 
“A Feminilização do Mundo” é o tema levantado pelo Festival Internacional 
Casa da Ribeira Natal – FICA Natal, patrocinado pela Caixa. O evento em 
comemoração aos 17 anos da Casa da Ribeira, será lançado nesta terça-
feira (20), às 19h30 e segue até o próximo dia 11 de março. O FICA Natal 
Contará com duas oficinas; performance poética, mostra internacional com 
13 apresentações e show musical. A noite de lançamento é gratuita e tem 
como atração a poesia de escritoras e musicistas potiguares nas vozes de 
Clotilde Tavares e Múcia Teixeira, acompanhadas pelas musicistas Camila 
Pedrassoli, Rafaela Brito e Raquel Oliveira. O audiovisual potiguar também 
estará presente na exibição do curta metragem inédito: “Merda!”, do cineasta 
Paulo Henrique Borges que trata do ofício de ator/atriz de teatro. 

Programação 
O FICA Natal 2018 está dividido em duas etapas. Na primeira, que acontece 
entre 21/02 e 05/03, serão realizadas duas oficinas:”Espectadores no palco”, 
destinada àquelas pessoas que desejam ter sua primeira experiência com o 
teatro e “Artistas na Economia” com foco nos profissionais de artes cênicas 
que queiram compreender melhor o planejamento de suas carreiras e a 
inserção no mercado da Economia Criativa. 

A segunda etapa do evento é a Mostra Internacional de Teatro, que será 
realizada no período de 06 a 11 de março. Os espetáculos serão divididos 
em 13 apresentações. São elas:”Para não Morrer”, onde a atriz Nena Inoue 
conta histórias reais que abordam temáticas feministas e femininas, atreladas 
a questões políticas, especialmente da América Latina.”Bloom”, de Clarissa 
Rego, uma performance de dança contemporânea que foi concebida na 
Áustria e desenvolvido no âmbito do PACAP – Edição 1, com curadoria de 
Patrícia Portela, promovido pelo Forum Dança. Outra peça internacional é a 
inglesa “Tempo Real Time” do ator e diretor Ed Bailey, uma obra de site 
specific, adaptada para a ocasião. 

Já a atriz Adelvane Néia conta um pouco da sua trajetória de palhaça no 
espetáculo “Desfazendo A-MA-LA”, revelando as alegrias e angústias de 20 
anos de uma peça que rodou todo o Brasil. A Cia Pão Doce faz dobradinha 
no Festival com a estreia nacional “O Torto Andar do Outro”, e a aclamada “A 
Casatória C’a Defunta!”. A Casa de Zoé traz o sertão pulsante de “Meu 
Seridó”. Os ingressos para todos os espetáculos já estão à venda 
pelo www.sympla.com.br/casadaribeira. 

http://www.sympla.com.br/casadaribeira


 

CONTINUAÇÃO 
 
O FICA Natal é patrocinado pela Caixa e conta também com o apoio do 
SESC/RN, Método Supera, @Indo.Comer e todos os artistas e produtores 
envolvidos. 
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FICA Natal será lançado nesta 

terça-feira na Casa da Ribeira 

 
Foto: Bruno Martins 
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“A Feminilização do Mundo” é o tema levantado pelo Festival Internacional Casa da 

Ribeira Natal – FICA Natal, patrocinado pela Caixa. O evento em comemoração aos 

17 anos da Casa da Ribeira, será lançado nesta terça-feira (20), às 19h30 e segue até o 

próximo dia 11 de março. O FICA Natal Contará com duas oficinas; performance 

poética, mostra internacional com 13 apresentações e show musical. A noite de 

lançamento é gratuita e tem como atração a poesia de escritoras e musicistas 

potiguares nas vozes de Clotilde Tavares e Múcia Teixeira, acompanhadas pelas 

musicistas Camila Pedrassoli, Rafaela Brito e Raquel Oliveira. O audiovisual potiguar 

também estará presente na exibição do curta metragem inédito: “Merda!”, do cineasta 

Paulo Henrique Borges que trata do ofício de ator/atriz de teatro. 

Programação 
O FICA Natal 2018 está dividido em duas etapas. Na primeira, que acontece entre 

21/02 e 05/03, serão realizadas duas oficinas:”Espectadores no palco”, destinada 

àquelas pessoas que desejam ter sua primeira experiência com o teatro e “Artistas na 

Economia” com foco nos profissionais de artes cênicas que queiram compreender 

melhor o planejamento de suas carreiras e a inserção no mercado da Economia 

Criativa. 

A segunda etapa do evento é a Mostra Internacional de Teatro, que será realizada no 

período de 06 a 11 de março. Os espetáculos serão divididos em 13 apresentações. 

São elas:”Para não Morrer”, onde a atriz Nena Inoue conta histórias reais que 

abordam temáticas feministas e femininas, atreladas a questões políticas, 

especialmente da América Latina.”Bloom”, de Clarissa Rego, uma performance de 

dança contemporânea que foi concebida na Áustria e desenvolvido no âmbito do 

PACAP – Edição 1, com curadoria de Patrícia Portela, promovido pelo Forum Dança. 

Outra peça internacional é a inglesa “Tempo Real Time” do ator e diretor Ed Bailey, 

uma obra de site specific, adaptada para a ocasião. 

Já a atriz Adelvane Néia conta um pouco da sua trajetória de palhaça no espetáculo 

“Desfazendo A-MA-LA”, revelando as alegrias e angústias de 20 anos de uma peça 

que rodou todo o Brasil. A Cia Pão Doce faz dobradinha no Festival com a estreia 

nacional “O Torto Andar do Outro”, e a aclamada “A Casatória C’a Defunta!”. A 

Casa de Zoé traz o sertão pulsante de “Meu Seridó”. Os ingressos para todos os 

espetáculos já estão à venda pelo www.sympla.com.br/casadaribeira. 

O FICA Natal é patrocinado pela Caixa e conta também com o apoio do SESC/RN, 

Método Supera, @Indo.Comer e todos os artistas e produtores envolvidos. 

 
 

http://www.sympla.com.br/casadaribeira
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FESTIVAL INTERNACIONAL 

CASA DA RIBEIRA ACONTECE A 

PARTIR DE TERÇA COM 13 

APRESENTAÇÕES E SHOW 

MUSICAL 

 Foto do espetáculo: A Casatória c´a Defunta 

 

“A Feminilização do Mundo” é o tema levantado pelo Festival Internacional Casa da 

Ribeira Natal – FICA Natal, patrocinado pela Caixa. O evento em comemoração aos 

17 anos da Casa da Ribeira, será lançado nesta terça-feira (20), às 19h30 e segue até o 

próximo dia 11 de março. O FICA Natal Contará com duas oficinas; performance 

poética, mostra internacional com 13 apresentações e show musical. A noite de 

lançamento é gratuita e tem como atração a poesia de escritoras e musicistas 

potiguares nas vozes de Clotilde Tavares e Múcia Teixeira, acompanhadas pelas 

musicistas Camila Pedrassoli, Rafaela Brito e Raquel Oliveira. O audiovisual potiguar 

também estará presente na exibição do curta metragem inédito: “Merda!”, do cineasta 

Paulo Henrique Borges que trata do ofício de ator/atriz de teatro. 

https://www.apartamento702.com.br/wp-content/uploads/2018/02/A-Casat%C3%B3ria-c%C2%B4a-Defunta.jpg
https://www.apartamento702.com.br/wp-content/uploads/2018/02/A-Casat%C3%B3ria-c%C2%B4a-Defunta.jpg
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PROGRAMAÇÃO 

O FICA Natal 2018 está dividido em duas etapas. Na primeira, que acontece entre 

21/02 e 05/03, serão realizadas duas oficinas:”Espectadores no palco”, destinada 

àquelas pessoas que desejam ter sua primeira experiência com o teatro e “Artistas na 

Economia” com foco nos profissionais de artes cênicas que queiram compreender 

melhor o planejamento de suas carreiras e a inserção no mercado da Economia 

Criativa. 

A segunda etapa do evento é a Mostra Internacional de Teatro, que será realizada no 

período de 06 a 11 de março. Os espetáculos serão divididos em 13 apresentações. 

São elas:”Para não Morrer”, onde a atriz Nena Inoue conta histórias reais que 

abordam temáticas feministas e femininas, atreladas a questões políticas, 

especialmente da América Latina.”Bloom”, de Clarissa Rego, uma performance de 

dança contemporânea que foi concebida na Áustria e desenvolvido no âmbito do 

PACAP – Edição 1, com curadoria de Patrícia Portela, promovido pelo Forum Dança. 

Outra peça internacional é a inglesa “Tempo Real Time” do ator e diretor Ed Bailey, 

uma obra de site specific, adaptada para a ocasião. 

Já a atriz Adelvane Néia conta um pouco da sua trajetória de palhaça no espetáculo 

“Desfazendo A-MA-LA”, revelando as alegrias e angústias de 20 anos de uma peça 

que rodou todo o Brasil. A Cia Pão Doce faz dobradinha no Festival com a estreia 

nacional “O Torto Andar do Outro”, e a aclamada “A Casatória C’a Defunta!”. A 

Casa de Zoé traz o sertão pulsante de “Meu Seridó”. Os ingressos para todos os 

espetáculos já estão à venda pelo www.sympla.com.br/casadaribeira. 

O FICA Natal é patrocinado pela Caixa e conta também com o apoio do SESC/RN, 

Método Supera, @Indo.Comer e todos os artistas e produtores envolvidos. 

 
 

http://www.sympla.com.br/casadaribeira
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1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a 

circular pelo RN 

 

Crédito: Assessoria de Comunicação do Sesc 

A 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a exibir gratuitamente no Rio Grande do Norte os 34 

curtas e longas metragens vencedores, oriundos das cinco regiões do país – incluindo dois curtas 

potiguares. A estreia será em Natal na próxima quarta-feira (21 de fevereiro), às 18h30, no Sesc 

Cidade Alta. A iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), instituição do Sistema 

Fecomércio, circulará em março nas cidades de Mossoró, São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e 

Nova Cruz. 

Na capital, a abertura contará com um bate-papo com cineastas e equipes dos curtas potiguares 

selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O menino do dente de ouro” e“Ainda não lhe fiz 

uma canção de amor”, além de diretores à frente de algumas obras exibidas. A Mostra fica em 

cartaz até dia 27 de fevereiro no Sesc Cidade Alta. 

Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe filmes de 5 a 9 de março; 

em Caicó, de 5 a 16 de março. Em Macaíba e Nova Cruz, a população poderá assistir aos filmes 

entre os dias 12 e 16 de março. As exibições são gratuitas e acontecem em horários variados, 

sempre na unidade Sesc do município. 

A programação de filmes por cidade está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

Sobre a Mostra Sesc de Cinema 

http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2018/02/HOMENS-E-CARANGUEJOS-de-Paulo-de-Andrade.jpg
http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2018/02/HOMENS-E-CARANGUEJOS-de-Paulo-de-Andrade.jpg
http://www.sescrn.com.br/
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A Mostra Sesc de Cinema pretende difundir a produção cinematográfica brasileira que não chega 

ao circuito comercial de exibição, sendo um espaço de lançamento e promoção de artistas de todo 

o país. 

Além da premiação com um contrato de licenciamento, a Mostra certifica os destaques de melhor 

roteiro, filme, direção de fotografia, desenho de som, direção de arte, direção de elenco e 

montagem. 

Na edição 2016/2017, primeira do projeto, 1.250 filmes foram inscritos. Destes, 957 foram 

habilitados a participar do concurso, sendo 640 oriundos das capitais e 317 das cidades do interior 

dos 27 estados brasileiros. 121 filmes foram premiados nas mostras estaduais, com licenciamento 

para exibição no âmbito de seus estados de origem e indicados para concorrer à vaga na mostra 

nacional. O resultado da 2ª Mostra Sesc de Cinema (2017/2018) será divulgado no segundo 

semestre de 2018. 
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1ª Mostra Sesc de Cinema vai 
começar a circular pelo RN 

Sessões começam em Natal no dia 21, e serão realizadas em mais cinco cidades 

potiguares. Entre os 34 filmes da Mostra, estão dois curtas-metragens potiguares 

A 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a exibir gratuitamente no Rio Grande do 

Norte os 34 curtas e longas metragens vencedores, oriundos das cinco regiões do país 

– incluindo dois curtas potiguares. A estreia será em Natal na próxima quarta-feira 

(21 de fevereiro), às 18h30, no Sesc Cidade Alta. A iniciativa do Serviço Social do 

Comércio (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, circulará em março nas 

cidades de Mossoró, São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 

Na capital, a abertura contará com um bate-papo com cineastas e equipes dos curtas 

potiguares selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O menino do dente de 

ouro” e “Ainda não lhe fiz uma canção de amor”, além de diretores à frente de 

algumas obras exibidas. A Mostra fica em cartaz até dia 27 de fevereiro no Sesc 

Cidade Alta. 
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Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe filmes de 5 a 

9 de março; em Caicó, de 5 a 16 de março. Em Macaíba e Nova Cruz, a população 

poderá assistir aos filmes entre os dias 12 e 16 de março. As exibições são gratuitas e 

acontecem em horários variados, sempre na unidade Sesc do município. 

A programação de filmes por cidade está disponível no site do Sesc RN, o 

www.sescrn.com.br. 

Sobre a Mostra Sesc de Cinema 

A Mostra Sesc de Cinema pretende difundir a produção cinematográfica brasileira 

que não chega ao circuito comercial de exibição, sendo um espaço de lançamento e 

promoção de artistas de todo o país. 

Além da premiação com um contrato de licenciamento, a Mostra certifica os 

destaques de melhor roteiro, filme, direção de fotografia, desenho de som, direção de 

arte, direção de elenco e montagem. 

Na edição 2016/2017, primeira do projeto, 1.250 filmes foram inscritos. Destes, 957 

foram habilitados a participar do concurso, sendo 640 oriundos das capitais e 317 das 

cidades do interior dos 27 estados brasileiros. 121 filmes foram premiados nas 

mostras estaduais, com licenciamento para exibição no âmbito de seus estados de 

origem e indicados para concorrer à vaga na mostra nacional. O resultado da 2ª 

Mostra Sesc de Cinema (2017/2018) será divulgado no segundo semestre de 2018. 

Cine Sesc 

Além de mostras temporais, o Sesc atua sistematicamente na área audiovisual com 

exibições de filmes que não entram nos circuitos comerciais de cinema. As obras, 

com classificações indicativas e gêneros variados, são exibidas gratuitamente em 

todas as unidades Sesc do estado. A programação mensal está sempre disponível no 

site da instituição. 

Serviço: 

21 a 27/02 | Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33 Cidade Alta, Natal 

05 a 09/03 | Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/, Nova Betânia 

05 a 09/03 | Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, 297, Novo Juremal 

05 a 16/03 | Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55 Boa Passagem 

12 a 16/03 | Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, 310 

12 a 16/03 | Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, 55, Frei Damião 

Programação por cidade www.sescrn.com.br 
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1ª Mostra Sesc de Cinema vai 

começar a circular pelo RN e 

passará por Nova Cruz 
 

 

A 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a exibir gratuitamente no Rio Grande do 

Norte os 34 curtas e longas metragens vencedores, oriundos das cinco regiões do país 

– incluindo dois curtas potiguares. A estreia será em Natal na próxima quarta-feira 

(21 de fevereiro), às 18h30, no Sesc Cidade Alta. A iniciativa do Serviço Social do 

Comércio (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, circulará em março nas 

cidades de Mossoró, São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 

Na capital, a abertura contará com um bate-papo com cineastas e equipes dos curtas 

potiguares selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O menino do dente de 

ouro” e “Ainda não lhe fiz uma canção de amor”, além de diretores à frente de 

algumas obras exibidas. A Mostra fica em cartaz até dia 27 de fevereiro no Sesc 

Cidade Alta. 

Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe filmes de 5 a 

9 de março; em Caicó, de 5 a 16 de março. Em Macaíba e Nova Cruz, a população 

poderá assistir aos filmes entre os dias 12 e 16 de março. As exibições são gratuitas e 

acontecem em horários variados, sempre na unidade Sesc do município. 

A programação de filmes por cidade está disponível no site do Sesc RN, o 

www.sescrn.com.br. 

Sobre a Mostra Sesc de Cinema 

A Mostra Sesc de Cinema pretende difundir a produção cinematográfica brasileira 

que não chega ao circuito comercial de exibição, sendo um espaço de lançamento e 

promoção de artistas de todo o país. 

Além da premiação com um contrato de licenciamento, a Mostra certifica os 

destaques de melhor roteiro, filme, direção de fotografia, desenho de som, direção de 

arte, direção de elenco e montagem. 



 

CONTINUAÇÃO 

Na edição 2016/2017, primeira do projeto, 1.250 filmes foram inscritos. Destes, 957 

foram habilitados a participar do concurso, sendo 640 oriundos das capitais e 317 das 

cidades do interior dos 27 estados brasileiros. 121 filmes foram premiados nas 

mostras estaduais, com licenciamento para exibição no âmbito de seus estados de 

origem e indicados para concorrer à vaga na mostra nacional. O resultado da 2ª 

Mostra Sesc de Cinema (2017/2018) será divulgado no segundo semestre de 2018. 

Cine Sesc 

Além de mostras temporais, o Sesc atua sistematicamente na área audiovisual com 

exibições de filmes que não entram nos circuitos comerciais de cinema. As obras, 

com classificações indicativas e gêneros variados, são exibidas gratuitamente em 

todas as unidades Sesc do estado. A programação mensal está sempre disponível no 

site da instituição. 

Serviço: 

 

21 a 27/02 | Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33 Cidade Alta, Natal 

05 a 09/03 | Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/, Nova Betânia 

05 a 09/03 | Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, 297, Novo Juremal 

05 a 16/03 | Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55 Boa Passagem 

12 a 16/03 | Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, 310 

12 a 16/03 | Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, 55, Frei Damião 

Programação por cidade www.sescrn.com.br 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
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1ª Mostra Sesc de Cinema vai 

começar a circular pelo RN 

 
Sessões começam em Natal no dia 21, e serão realizadas em mais cinco cidades potiguares. Entre 

os 34 filmes da Mostra, estão dois curtas-metragens potiguares 
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A 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a exibir gratuitamente no Rio Grande do 

Norte os 34 curtas e longas metragens vencedores, oriundos das cinco regiões do país 

– incluindo dois curtas potiguares. A estreia será em Natal na próxima quarta-feira 

(21 de fevereiro), às 18h30, no Sesc Cidade Alta. A iniciativa do Serviço Social do 

Comércio (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, circulará em março nas 

cidades de Mossoró, São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 

Na capital, a abertura contará com um bate-papo com cineastas e equipes dos curtas 

potiguares selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O menino do dente de 

ouro” e “Ainda não lhe fiz uma canção de amor”, além de diretores à frente de 

algumas obras exibidas. A Mostra fica em cartaz até dia 27 de fevereiro no Sesc 

Cidade Alta. 

Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe filmes de 5 a 

9 de março; em Caicó, de 5 a 16 de março. Em Macaíba e Nova Cruz, a população 

poderá assistir aos filmes entre os dias 12 e 16 de março. As exibições são gratuitas e 

acontecem em horários variados, sempre na unidade Sesc do município. 

A programação de filmes por cidade está disponível no site do Sesc RN, 

o www.sescrn.com.br. 

Sobre a Mostra Sesc de Cinema 

A Mostra Sesc de Cinema pretende difundir a produção cinematográfica brasileira 

que não chega ao circuito comercial de exibição, sendo um espaço de lançamento e 

promoção de artistas de todo o país. 

Além da premiação com um contrato de licenciamento, a Mostra certifica os 

destaques de melhor roteiro, filme, direção de fotografia, desenho de som, direção de 

arte, direção de elenco e montagem. 

Na edição 2016/2017, primeira do projeto, 1.250 filmes foram inscritos. Destes, 957 

foram habilitados a participar do concurso, sendo 640 oriundos das capitais e 317 das 

cidades do interior dos 27 estados brasileiros. 121 filmes foram premiados nas 

mostras estaduais, com licenciamento para exibição no âmbito de seus estados de 

origem e indicados para concorrer à vaga na mostra nacional. O resultado da 2ª 

Mostra Sesc de Cinema (2017/2018) será divulgado no segundo semestre de 2018. 

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

Além de mostras temporais, o Sesc atua sistematicamente na área audiovisual com 

exibições de filmes que não entram nos circuitos comerciais de cinema. As obras, 

com classificações indicativas e gêneros variados, são exibidas gratuitamente em 

todas as unidades Sesc do estado. A programação mensal está sempre disponível no 

site da instituição. 

Serviço: 

O quê? 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a circular pelo RN 

Quando e onde? 
21 a 27/02 | Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33 Cidade Alta, Natal 

05 a 09/03 | Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/, Nova Betânia 

05 a 09/03 | Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, 297, Novo Juremal 

05 a 16/03 | Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55 Boa Passagem 

12 a 16/03 | Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, 310 

12 a 16/03 | Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, 55, Frei Damião 

Programação por cidade? www.sescrn.com.br 

 
 

https://maps.google.com/?q=Rua+Coronel+Bezerra,+n%C2%BA+33+Cidade+Alta,+Natal&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Ouro+Branco,+297&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=Maca%C3%ADba+%7C+Rua+Professor+Caetano,+310&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Maca%C3%ADba+%7C+Rua+Professor+Caetano,+310&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Nova+Cruz+%7C+Rua+Severino+Nunes,+55&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Nova+Cruz+%7C+Rua+Severino+Nunes,+55&entry=gmail&source=g
http://www.sescrn.com.br/
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1ª Mostra Sesc de Cinema vai 
começar a circular pelo RN 
 

Sessões começam em Natal no dia 21, e serão realizadas em mais cinco cidades 

potiguares. Entre os 34 filmes da Mostra, estão dois curtas-metragens potiguares 

 
A 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a exibir gratuitamente no Rio 
Grande do Norte os 34 curtas e longas metragens vencedores, oriundos das 
cinco regiões do país – incluindo dois curtas potiguares. A estreia será em 
Natal na próxima quarta-feira (21 de fevereiro), às 18h30, no Sesc Cidade 
Alta. A iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), instituição do 
Sistema Fecomércio, circulará em março nas cidades de Mossoró, São Paulo 
do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 

Na capital, a abertura contará com um bate-papo com cineastas e equipes 
dos curtas potiguares selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O 
menino do dente de ouro” e “Ainda não lhe fiz uma canção de amor”, além de 
diretores à frente de algumas obras exibidas. A Mostra fica em cartaz até dia 
27 de fevereiro no Sesc Cidade Alta. 
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Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe 
filmes de 5 a 9 de março; em Caicó, de 5 a 16 de março. Em Macaíba e Nova 
Cruz, a população poderá assistir aos filmes entre os dias 12 e 16 de março. 
As exibições são gratuitas e acontecem em horários variados, sempre na 
unidade Sesc do município. 

A programação de filmes por cidade está disponível no site do Sesc RN, o 
www.sescrn.com.br. 

Sobre a Mostra Sesc de Cinema 
A Mostra Sesc de Cinema pretende difundir a produção cinematográfica 
brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição, sendo um espaço 
de lançamento e promoção de artistas de todo o país. 

Além da premiação com um contrato de licenciamento, a Mostra certifica os 
destaques de melhor roteiro, filme, direção de fotografia, desenho de som, 
direção de arte, direção de elenco e montagem. 

Na edição 2016/2017, primeira do projeto, 1.250 filmes foram inscritos. 
Destes, 957 foram habilitados a participar do concurso, sendo 640 oriundos 
das capitais e 317 das cidades do interior dos 27 estados brasileiros. 121 
filmes foram premiados nas mostras estaduais, com licenciamento para 
exibição no âmbito de seus estados de origem e indicados para concorrer à 
vaga na mostra nacional. O resultado da 2ª Mostra Sesc de Cinema 
(2017/2018) será divulgado no segundo semestre de 2018. 

Cine Sesc 
Além de mostras temporais, o Sesc atua sistematicamente na área 
audiovisual com exibições de filmes que não entram nos circuitos comerciais 
de cinema. As obras, com classificações indicativas e gêneros variados, são 
exibidas gratuitamente em todas as unidades Sesc do estado. A 
programação mensal está sempre disponível no site da instituição. 

Serviço: 
21 a 27/02 | Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33 Cidade Alta, 
Natal 
05 a 09/03 | Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/, Nova Betânia 
05 a 09/03 | Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, 297, Novo 
Juremal 
05 a 16/03 | Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55 Boa Passagem 
12 a 16/03 | Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, 310 
12 a 16/03 | Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, 55, Frei Damião 
Programação por cidade www.sescrn.com.br 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
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1ª Mostra Sesc de Cinema vai 

começar a circular pelo RN 
Por Júlio Rocha 

 

A 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a exibir gratuitamente no Rio Grande do 

Norte os 34 curtas e longas metragens vencedores, oriundos das cinco regiões do país 

– incluindo dois curtas potiguares. A estreia será em Natal na próxima quarta-feira 

(21 de fevereiro), às 18h30, no Sesc Cidade Alta. A iniciativa do Serviço Social do 

Comércio (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, circulará em março nas 

cidades de Mossoró, São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 

Na capital, a abertura contará com um bate-papo com os diretores potiguares cujos 

curtas foram selecionados pelo concurso nacional do Sesc: Rodrigo Sena, de “O 

menino do dente de ouro”, e Henrique Arruda, de “Ainda não lhe fiz uma canção de 

amor”, além de Paulo de Andrade (PE) e Ismael Moura (PB), que também dirigiram 

algumas das obras exibidas. A Mostra fica em cartaz até dia 27 de fevereiro no Sesc 

Cidade Alta. 

Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe filmes de 5 a 

9 de março; em Caicó, de 5 a 16 de março. Em Macaíba e Nova Cruz, a população 

poderá assistir aos filmes entre os dias 12 e 16 de março. As exibições são gratuitas e 

acontecem em horários variados, sempre na unidade Sesc do município. 

A programação de filmes por cidade está disponível. 

 

Sobre a Mostra Sesc de Cinema 
A Mostra Sesc de Cinema pretende difundir a produção cinematográfica brasileira 

que não chega ao circuito comercial de exibição, sendo um espaço de lançamento e 

promoção de artistas de todo o país. 

Além da premiação com um contrato de licenciamento, a Mostra certifica os 

destaques de melhor roteiro, filme, direção de fotografia, desenho de som, direção de 

arte, direção de elenco e montagem. 

Na edição 2016/2017, primeira do projeto, 1.250 filmes foram inscritos. Destes, 957 

foram habilitados a participar do concurso, sendo 640 oriundos das capitais e 317 das 

cidades do interior dos 27 estados brasileiros. 121 filmes foram premiados nas 

mostras estaduais, com licenciamento para exibição no âmbito de seus estados de 

origem e indicados para concorrer à vaga na mostra nacional. O resultado da 2ª 

Mostra Sesc de Cinema (2017/2018) será divulgado no segundo semestre de 2018. 
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Cine Sesc 
Além de mostras temporais, o Sesc atua sistematicamente na área audiovisual com 

exibições de filmes que não entram nos circuitos comerciais de cinema. As obras, 

com classificações indicativas e gêneros variados, são exibidas gratuitamente em 

todas as unidades Sesc do estado. A programação mensal está sempre disponível no 

site da instituição. 

Serviço: 
O quê? 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a circular pelo RN 

Quando e onde? 

21 a 27/02 | Sesc Cidade Alta | Rua Coronel Bezerra, nº 33 Cidade Alta, Natal 

05 a 09/03 | Sesc Mossoró | Rua Doutor João Marcelino, S/, Nova Betânia 

05 a 09/03 | Sesc Ler São Paulo do Potengi | Rua Ouro Branco, 297, Novo Juremal 

05 a 16/03 | Sesc Caicó | Rua Washington Luiz, nº 55 Boa Passagem 

12 a 16/03 | Sesc Macaíba | Rua Professor Caetano, 310 

12 a 16/03 | Sesc Ler Nova Cruz | Rua Severino Nunes, 55, Frei Damião 

Programação por cidade?   
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Cultura: 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a 
circular pelo estado do RN 

 

Imagem: Reprodução 

 

A 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a exibir gratuitamente no RN os 34 curtas 
e longas metragens vencedores, oriundos das cinco regiões do país – incluindo dois 
curtas potiguares. 
 
A estreia será em Natal na próxima quarta-feira (21), às 18h30, no Sesc Cidade Alta, 
registra informação do portal virtual da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do RN (Fecomércio/RN). 
 
A iniciativa do Serviço Social do Comércio do RN (Sesc/RN), instituição do Sistema 
Fecomércio/RN, circulará em março nas cidades de Mossoró, São Paulo do Potengi, 
Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 
 
Na capital, a abertura contará com um bate-papo com os diretores potiguares cujos 
curtas foram selecionados pelo concurso nacional do Sesc: Rodrigo Sena, de “O 
menino do dente de ouro”, e Henrique Arruda, de “Ainda não lhe fiz uma canção de 
amor”, além de Paulo de Andrade (PE) e Ismael Moura (PB), que também dirigiram 
algumas das obras exibidas. 

https://1.bp.blogspot.com/-723MaV2B6lc/WouM2oLad6I/AAAAAAADScY/mrDkYEtPwewci_v-k9ddGwQxYa_vT5XeACLcBGAs/s1600/projeto.png
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A Mostra fica em cartaz até dia 27 de fevereiro no Sesc Cidade Alta. 
 
Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe filmes de 
05 a 09 de março; em Caicó, de 05 a 16 de março. 
 
Em Macaíba e Nova Cruz, a população poderá assistir aos filmes entre os dias 12 e 
16 de março. 
As exibições são gratuitas e acontecem em horários variados, sempre na unidade 
Sesc do município. 
 
A programação de filmes por cidade está disponível. 
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1ª Mostra Sesc de Cinema vai 
começar a circular pelo RN e 
passará por Caicó 
 

A 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a exibir gratuitamente no Rio Grande do 

Norte os 34 curtas e longas metragens vencedores, oriundos das cinco regiões do país 

– incluindo dois curtas potiguares. A estreia será em Natal na próxima quarta-feira 

(21 de fevereiro), às 18h30, no Sesc Cidade Alta. A iniciativa do Serviço Social do 

Comércio (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, circulará em março nas 

cidades de Mossoró, São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz. 

Na capital, a abertura contará com um bate-papo com cineastas e equipes dos curtas 

potiguares selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O menino do dente de 

ouro” e “Ainda não lhe fiz uma canção de amor”, além de diretores à frente de 

algumas obras exibidas. A Mostra fica em cartaz até dia 27 de fevereiro no Sesc 

Cidade Alta. 

Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe filmes de 5 a 

9 de março; em Caicó, de 5 a 16 de março. Em Macaíba e Nova Cruz, a população 

poderá assistir aos filmes entre os dias 12 e 16 de março. As exibições são gratuitas e 

acontecem em horários variados, sempre na unidade Sesc do município. 

A programação de filmes por cidade está disponível no site do Sesc RN, o 

www.sescrn.com.br. 

 
 



 

SENAC 
VEÍCULO: SITE FIERN  DATA: 19.02.18 
 

SENAI abre curso de cervejeiro 
artesanal no Centro Clóvis Motta 

 
  

O SENAI-RN abriu nesta segunda-feira, 19, no Centro de 

Educação e Tecnologias Clóvis Motta, o curso de 

qualificação profissional de cervejeiro artesanal, 

ministrado pelo especialista da Fundação da Indústria Alemã 

(SES), Horst Ernst Bismark. 

  

A qualificação terá duração de três semanas (120 horas), se 

estenderá até 9 de maço, com participação de 20 alunos, que 

serão potenciais multiplicadores, ou seja, poderão ser os 

instrutores de novos cursos e capacitações voltadas ao 

setor. 

  

O curso é uma parceria do SENAI, Senac, Sindicato da 

Indústria de Bebidas e Águas Minerais (Sicramirn), 

Associação de CervejeiroS do RN (Acerva) e a SES (fundação 

da Indústria Alemã para Cooperação Internacional). A SES é 

a principal organização de voluntariado da Alemanha para  
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especialistas e executivos que estão aposentados e se 

dedicam a difundir conhecimentos técnicos forma da 

Alemanha. 

  

A aula inaugural contou com participação da Diretora do 

SENAI-RN, Roseanne Azevedo, do presidente do Sicramirn e 

Diretor de Inovação da FIERN, Djalma Barbosa Júnior, do 

Diretor do Centro Clóvis Motta, Genildo Peixoto, e do 

Cônsul da Alemanha no RN, Axel Geppert, que deram as boas 

vindas ao professor e aos alunos, destacando a importância 

do curso para o segmento, que começa a despontar com 

potencial na economia do estado. 

  

 
  

A Diretora do SENAI chamou atenção para a formação do 

instrutor, engenheiro, graduado em cervejaria, com 

passagens pela universidade e pela iniciativa privada na 

Alemanha. “É uma honra para o SENAI contar com um 

profissional desse porte ministrando aula aqui no Rio 

Grande do Norte”, disse. 
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Djalma Barbosa Júnior disse que o curso é uma oportunidade 

única, que contou com total apoio do Sicramirr e do 

presidente da FIERN, Amaro Sales de Aráujo. “Sintam-se 

privilegiados em estarem aqui, a bagagem que professor 

alemão trouxe é fantástica”. 

  

 
  

Axel Geppert destacou o caráter voluntário da vinda do 

especialista, através da SES, que irá repassar sua 

experiência aos potiguares e enalteceu a parceria com o 

SENAI. 
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Durante a abertura do curso, Horst Ernst Bismark falou um 

pouco sua trajetória, lembrando que vem de uma família de 

fazendeiros que produziam vinho e cerveja. Contou que 

estudou em Munique, onde saiu com Cervejeiro Master, sendo 

contratado ao fim dos estudos por um professor, que fundou 

uma empresa. 

  

Horst Ernst Bismark disse que passou dez anos fazendo 

pesquisa na universidade, depois trabalhou na iniciativa 

privada, tendo percorrido vários países do mundo, levando o 

seu conhecimento sobre a melhora dos processos na 

cervejaria. Antes de vir para Natal, ele estava ministrando 

um curso na Argentina. Ressaltou ainda o trabalho que 

realizou na Alemanha Oriental e países do Leste Europeu, 

após a queda do Muro de Berlim. 
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Conheça as vantagens do convênio entre 

SINTEST/RN e SENAC 

 

O Senac oferece cursos presenciais em diversas áreas como informática, gastronomia,comunicação e 

design, turismo e hospitalidade. Aproveite as vantagens do nosso convênio. Os descontos valem para o 

nosso sindicalizado e seus dependentes, conforme a descrição da imagem acima. 

Para conhecer mais sobre as atividades que o Senac oferece, acesse o site: http://www.rn.senac.br/ 

 

http://sintestrn.org.br/2015/conheca-as-vantagens-do-convenio-entre-sintestrn-e-senac/
http://sintestrn.org.br/2015/conheca-as-vantagens-do-convenio-entre-sintestrn-e-senac/
http://sintestrn.org.br/2015/wp-content/uploads/2018/02/Convenio_SINTEST_RN.png
http://sintestrn.org.br/2015/wp-content/uploads/2018/02/Convenio_SINTEST_RN.png
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