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Estreia em novembro a última exposição 

do ano na Galeria Sesc 

“Modern Violence”, do artista Mathieu Duvignaud fecha o calendário do ano de 

exposições. 

Por Redação 
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Em novembro acontece a exposição Modern Violence, a última do ano na Galeria 

Sesc. Objetos, instalações, esculturas e mais compõem as obras do artista Mathieu 

Duvignaud, que traz uma reflexão sobre as transformações que o avanço das cidades 

provocam sobre as tradições. A vernissage acontece na quarta-feira, 7 de novembro, 

às 19h, e é uma iniciativa de incentivo artístico e cultural do Serviço Social do 

Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 

“Modern Violence é um olhar sobre a sociedade contemporânea. Aquela que atinge a 

tradicional. O tempo passa muito rápido, disse Paul Virilio, a evolução é o 

confronto.”, explica o artista francês. Sete obras de diferentes estilos e técnicas fazem 

parte da exposição, que ficará em cartaz até onze de dezembro, encerrando o 

calendário da Galeria Sesc com reflexões sobre violência, desigualdade, meio 

ambiente e muitas outras questões sociais. 
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Sobre a Galeria Sesc 

Desde 2015, os trabalhos dos artistas que expõem na galeria são selecionados por 

meio de edital. Em sua 4ª edição, o projeto selecionou seis trabalhos para compor o 

calendário de exposições 2018. 

Durante este ano entraram em cartaz as exposições “Siso oro: imagens que falam”, do 

artista Gil Leal, “Tropicália neobarroca ou tropifagia dos sentidos”, de Isaías do 

Nascimento, “Interferência urbana”, de Flávio Aquino, “A estrada é longa” de Lucas 

MDS e “Cidade invisível”, de Mário Rasec. 

Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a produção 

das exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, totalizando R$ 48 

mil investidos. 

A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal e um dos poucos do estado a 

disponibilizar mediadores em arte visuais durante o período das exposições. Os 

profissionais contextualizam o espectador sobre as obras e o artista, além de 

desenvolver ações de arte-educação com o público, incluindo grupos escolares, de 

idosos e ONGs. 

Serviço: 

O quê? Exposição Modern Violence estreia na Galeria Sesc em novembro 

Onde? Galeria Sesc Cidade Alta | Rua Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta, Natal-RN 

Quando? 
Vernissage: 07 de novembro |19h 

Exposição: 07/11 a 11/12 (exceto finais de semana e feriados), das 9h às 19h 

Acesso gratuito 
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Estreia em novembro a última exposição do 
ano na Galeria Sesc 

 
Em novembro acontece a exposição Modern Violence, a última do ano na Galeria 
Sesc. Objetos, instalações, esculturas e mais compõem as obras do artista Mathieu 
Duvignaud, que traz uma reflexão sobre as transformações que o avanço das cidades 
provocam sobre as tradições. A vernissage acontece na quarta-feira, 7 de novembro, 
às 19h, e é uma iniciativa de incentivo artístico e cultural do Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 
 
“Modern Violence é um olhar sobre a sociedade contemporânea. Aquela que atinge 
a tradicional. O tempo passa muito rápido, disse Paul Virilio, a evolução é o 
confronto.”, explica o artista francês. Sete obras de diferentes estilos e técnicas 
fazem parte da exposição, que ficará em cartaz até onze de dezembro, encerrando o 
calendário da Galeria Sesc com reflexões sobre violência, desigualdade, meio 
ambiente e muitas outras questões sociais. 
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Sobre a Galeria Sesc 
 
Desde 2015, os trabalhos dos artistas que expõem na galeria são selecionados por 
meio de edital. Em sua 4ª edição, o projeto selecionou seis trabalhos para compor o 
calendário de exposições 2018. 
 
Durante este ano entraram em cartaz as exposições “Siso oro: imagens que falam”, 
do artista Gil Leal, “Tropicália neobarroca ou tropifagia dos sentidos”, de Isaías do 
Nascimento, “Interferência urbana”, de Flávio Aquino, “A estrada é longa” de Lucas 
MDS e “Cidade invisível”, de Mário Rasec. 
 
Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a produção 
das exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, totalizando R$ 48 
mil investidos. 
 
A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal e um dos poucos do estado a 
disponibilizar mediadores em arte visuais durante o período das exposições. Os 
profissionais contextualizam o espectador sobre as obras e o artista, além de 
desenvolver ações de arte-educação com o público, incluindo grupos escolares, de 
idosos e ONGs. 
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Sesc realiza colônia de férias em Natal 
e Caicó 

Uma colônia de férias repleta de atividades para crianças de 4 a 12 anos. Esse é o 

Brincando nas Férias, projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 

(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, que será realizado em dezembro nas 

unidades Sesc Potilândia (Natal) e Sesc Caicó. As inscrições podem ser feitas nas 

centrais de relacionamento das unidades de 1/11 a 7/12 em Natal e, em Caicó, de 12/11 

a 5/12. 

Para oferecer atividades lúdicas que promovem aprendizados durante as férias, o Sesc 

tem o cuidado de reunir uma equipe multidisciplinar para a orientação dos pequenos. O 

projeto inclui vivências esportivas, culturais, recreativas e artísticas. Os valores são 

diferenciados para cada categoria de associado Sesc e incluem camiseta, boné e 

lanche, além das atividades lúdicas e esportivas. Em Natal, o projeto acontece de 10 a 

15/12 e, em Caicó, de 10 a 14/12. 

Contações de histórias, dança kids, jogos recreativos, artes marciais, pintura em tela e 

no rosto, caça ao tesouro, piquenique, minimaratona, montagem de bonecos, cinema, 

banho de piscina, artesanato e oficina de circo são algumas das atividades disponíveis 

para os pequenos. Este ano, o projeto já aconteceu na Zona Norte de Natal, Macaíba e 

em Mossoró. 
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Expectativa da Ficro é fechar aproximadamente R$ 30 milhões em negócios 
Crédito da foto: Marcos 

Garcia

Os estandes para a Ficro já começaram a ser montados na Estação das Artes 

Amina Costa/Da Redação 

Nesta semana, ocorre mais uma edição da Feira Industrial e Comercial da Região Oeste 

(FICRO) em Mossoró. Realizada todos os anos, a Ficro reúne várias empresas de 

diferentes segmentos em uma área de exposição onde são realizados vários negócios que 
favorecem a cidade e a região Oeste. 

A feira multissetorial está na sua 30ª edição e ocorre entre os dias 7 e 10 de novembro, na 

Estação das Artes Elizeu Ventania. O evento abrange empresas dos setores da indústria, 

serviços e comércio e, conforme as informações do presidente da Associação Comercial e 

Industrial de Mossoró (ACIM), José Carlos, essa é uma ótima oportunidade para 
fomentar a economia da região. 

“A Ficro é uma oportunidade para Mossoró, que traz a feira há 30 anos, pois movimenta 

o mercado de pessoas que querem mostrar seus produtos e por ser uma troca de 

experiências entre os comerciantes e o público. É uma oportunidade grande de as pessoas 

conhecer o que está acontecendo no mercado atualmente, devido à exposição de vários 

produtos ao mesmo tempo”, disse o presidente da associação. 

José Carlos disse ainda que a expectativa da Acim é de que sejam fechados vários 

negócios durante a feira multissetorial na ordem dos R$ 30 milhões, uma vez que todos 

os 240 estandes que estavam disponíveis para o evento já foram vendidos. “Nós já 

vendemos todos os estandes disponíveis para a Ficro e esperamos que sejam fechados 

vários negócios. A expectativa é que a Ficro movimente cerca de R$ 30 milhões durante 
os quatro dias de evento”, disse. 
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Em sua 30ª edição, a Ficro oferecerá ao público visitante uma vasta programação com 

rodadas de negócios e palestras empresariais realizadas pelo Sebrae-RN, que comemora 

45 anos de existência, além de projetos sociais dos sistemas Fiern, Fecomércio e Facern e 
exposição de veículos e mostra de moda. 

Em 30 anos de realização, a Ficro é um reflexo da força econômica da região polarizada 

por Mossoró, que compreende mais de 60 municípios dos estados do Rio Grande do 

Norte, Ceará e Paraíba, cujo contingente populacional aproxima-se de um milhão de 

pessoas. “A Feira não se limita aos empresários da região, mas também haverá produtos 
vindos do Ceará, Paraíba e até de São Paulo”, explicou José Carlos. 

Os estandes para a feira já começaram a ser montados na Estação das Artes Elizeu 

Ventania. A Ficro é reconhecida como a maior feira de negócios do estado do Rio Grande 

do Norte, recebendo, em média, a cada ano cerca de 20 mil visitantes. 

Crescendo a cada edição, a Ficro conta com uma programação bastante diversificada, 

com palestras, workshops, rodadas de negócios, apresentações culturais, exposição de 

veículos, setor imobiliário, mostra de artesanato, praça de alimentação com música ao 

vivo, contando com a presença de municípios dos polos Costa Branca e Serrano. Recebe 

total cobertura por diversos órgãos da imprensa escrita e televisiva, além de toda uma 

divulgação de marketing, através das redes sociais, rádios, jornais, outdoors e do site 
oficial do evento. 
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NATAL FEST GOURMET TERÁ SEMINÁRIO TÉCNICO 

E FEIRINHA DE PRODUTOS GASTRONÔMICOS 

 

Um dos recantos mais bonitos de Natal, símbolo ambiental e também da 

cultura e do lazer, a margem do rio Potengi é o lugar perfeito para se 

desfrutar da gastronomia. A oportunidade para este cenário convidativo será 

no Natal Fest Gourmet, realizado no Terminal Marítimo de Passageiros do 

Porto de Natal, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, das 18h a 00h. A 2ª 

edição do Natal Fest Gourmet terá formato aberto ao público, acesso gratuito 

e promete transformar Natal na capital gastronômica do Nordeste durante o 

período. O projeto está inserido na programação do Natal em Natal, 

promovido pela Prefeitura do Natal. 

Este ano o festival contará com mais atrativos para o público. Serão 12 

espaços gastronômicos, sendo oito restaurantes, duas docerias e dois bares, 

com diversos produtos e pratos para o público degustar. Pela primeira vez 

será realizado o Seminário Técnico de Gastronomia, que vai abordar temas 

como técnicas da cervejaria artesanal, cozinha vegana contemporânea, 

cultivo e potencialidades das PANCs, identidade cultural na gastronomia, 

queijaria potiguar e ‘cases’ de sucesso. 
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Haverá ainda uma feira de produtos gastronômicos com novidades no setor, 

entre alimentos, bebidas e equipamentos, além de espaço para ingredientes 

locais. Sucesso na primeira edição do Natal Fest Gourmet, a Arena Senac de 

Gastronomia vai realizar oficinas e palestras voltadas para todo o público. 

Para a criançada, o festival programou um espaço kids com a equipe do 

Divirta Kids, que oferece atividades criativas e monitores experientes. O 

espaço será instalado no primeiro andar do Terminal, oferecendo 

comodidade e segurança para pais e crianças. A boa música completa a 

programação com duas atrações por noite. O Natal Fest Gourmet vai 

homenagear ainda uma personalidade da gastronomia potiguar, com o 

Prêmio Le Magnifique Chef, entregue no encerramento das oficinas. 

O Natal Fest Gourmet tem direção geral do empresário Habib Chalita Júnior. 

A primeira edição aconteceu em novembro do ano passado e ocupou a praça 

Augusto Severo, na Ribeira, inaugurando o calendário do Natal em Natal. 

O Terminal Marítimo de Passageiros foi construído com recursos do Governo 

Federal e é administrado pela Codern (Companhia Docas do Rio Grande do 

Norte). Foi entregue à cidade há alguns meses. Sua estrutura ampla e 

moderna começa a ser utilizada tanto de desembarque de turistas que viajam 

de navio, como para eventos culturais do calendário da cidade. A estrutura 

conta com dois pavimentos internos, salões de eventos, um mirante e a faixa 

que margeia o cais. Também possui banheiros e elevadores. O local 

acomoda mais de 2 mil pessoas, de acordo com dados da Codern. No século 

passado, no prédio de acesso ao terminal funcionou um frigorífico. 
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