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Sesc participa de semana latino-

americana de incentivo à atividade 

física 
Projeto oferece aulões gratuitos e abertos ao público 

Por Redação 

 

 

Reforçar a importância da prática de exercícios regulares para todas as idades. É esse o intuito 

Semana Latino-Americana de Esporte e Atividade Física – Semana MOVE, que, este ano, 

acontece de 22 a 28 de setembro pelo continente. No Brasil, o Serviço Social do Comércio (Sesc) 

encabeça a movimentação. O Sesc RN promoverá, por meio do Sistema Fecomércio, aulões 

gratuitos e abertos ao público em suas unidades de Natal, Mossoró e Caicó. 

Na Semana MOVE, organizações, escolas, clubes, ou pessoas motivadas organizam atividades de 

acesso livre para sua comunidade. Dança fit, step training, funcional soccer, treinos aquáticos, 

alongamento, zumba, aero dance, ginástica laboral e ginástica são algumas das modalidades que o 

Sesc RN oferecerá durante a semana. 

O intuito do projeto é fazer com que as pessoas percebam que, além de promover melhorias na 

qualidade de vida, as atividades físicas também proporcionam desenvolvimento social. 

Exercícios voltados a crianças e pessoas com deficiência também integram a programação do 

MOVE, que busca o respeito aos direitos e à diversidade cultural do povo brasileiro por meio do 
esporte. A programação completa por unidade está disponível no site do Sesc RN, o 

www.sescrn.com.br. 

http://www.sescrn.com.br/
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Serviço 
O quê? Semana MOVE 

Quando e onde?  
Sesc Cidade Alta (Natal): 24/9 e 25/9 

Sesc Potilândia (Natal) 24/9 e 25/9 

Sesc Zona Norte (Natal): 26/9 e 28/9 

Sesc Caicó: 25/9 e 26/9 

Sesc Mossoró: 22/9, 26/9 e 28/9 

AULÕES GRATUITOS 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 13.09.18 
 

Sesc participa de semana latino-americana 
de incentivo à atividade física 
 

 
Reforçar a importância da prática de exercícios regulares para todas as idades. É esse 
o intuito Semana Latino-Americana de Esporte e Atividade Física – Semana MOVE, 
que, este ano, acontece de 22 a 28 de setembro pelo continente. No Brasil, o Serviço 
Social do Comércio (Sesc) encabeça a movimentação. O Sesc RN promoverá, por 
meio do Sistema Fecomércio, aulões gratuitos e abertos ao público em suas 
unidades de Natal, Mossoró e Caicó. 
 
Na Semana MOVE, organizações, escolas, clubes, ou pessoas motivadas organizam 
atividades de acesso livre para sua comunidade. Dança fit, step training, funcional 
soccer, treinos aquáticos, alongamento, zumba, aero dance, ginástica laboral e 
ginástica são algumas das modalidades que o Sesc RN oferecerá durante a semana.  
 
O intuito do projeto é fazer com que as pessoas percebam que, além de promover 
melhorias na qualidade de vida, as atividades físicas também proporcionam 
desenvolvimento social. 

https://2.bp.blogspot.com/-4uk2pgXnNUY/W5p5o_uSReI/AAAAAAACC3w/5psarQbp8p4PGaHNPMXML9MtOaCAx5zzgCLcBGAs/s1600/2b77af5261b47464b2715b41d1cb9ffb-484x337.jpg
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Exercícios voltados a crianças e pessoas com deficiência também integram a 
programação do MOVE, que busca o respeito aos direitos e à diversidade cultural do 
povo brasileiro por meio do esporte. A programação completa por unidade está 
disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Esportes no Sesc RN 
 
O Sesc oferece em oito unidades e seis cidades diversas atividades de lazer e 
esportes para crianças, jovens, adultos e idosos. O objetivo é de combater o 
sedentarismo e contribuir para a melhoria das condições físicas e autoestima. As 
modalidades vão de iniciação esportiva infantil a musculação, passando por 
atividades aquáticas e ginástica. As opções de modalidades podem ser visualizadas 
no site da instituição. 
 
Serviço 
 
O quê? Sesc promove semana de incentivo à atividade física em todo o país 
Quando e onde? 
Sesc Cidade Alta (Natal): 24/9 e 25/9 
Sesc Potilândia (Natal) 24/9 e 25/9 
Sesc Zona Norte (Natal): 26/9 e 28/9 
Sesc Caicó: 25/9 e 26/9 
Sesc Mossoró: 22/9, 26/9 e 28/9 
AULÕES GRATUITOS 
 
 
 
 



 

SENAC 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 13.09.18 
 

14ª edição do Festival Cultural e 
Gastronômico da Pipa inicia neste 
domingo 

Com o tema “Bons Ventos nos Negócios e Sabores”, o Festival Cultural 
Gastronômico da Pipa dá início à programação da cidade gastronômica 

Assessoria de Imprensa 
Entre as atrações estão o concurso novos talentos, oficinas, palestras, apresentações culturais e a 
presença de chefs renomados 

 

Redação 

Com o tema “Bons Ventos nos Negócios e Sabores”, o Festival Cultural 
Gastronômico da Pipa dá início à programação da cidade gastronômica no 
próximo dia 19, e as atividades seguem até o dia 22. A arena principal ficará 
localizada na Avenida Baía dos Golfinhos, sendo dividida por vilas: Vila dos 
chefs (onde os chefs convidados comercializarão pratos assinados por eles), 
Vila da Pipa (com estabelecimentos da Pipa comercializando seus pratos) e 
Vila de Negócios (com estandes de patrocinadores e fornecedores do mercado 
local). Entre as atrações programadas estão oficinas gastronômicas, palestras 
sobre empreendedorismo, shows e ativações culturais, ações integradas com 
os restaurantes participantes e a presença de chefs convidados cozinhando ao 
vivo. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

O evento tem o compromisso com o progresso da região de Pipa e Tibau do 
Sul, por meio da integração de manifestações culturais locais e regionais. 
Como também movimenta a economia local, por atingir turistas de diversos 
estados e países, que buscam uma combinação de lazer e excelente 
gastronomia, aliados às belezas naturais dessa praia paradisíaca. 

O Concurso Novos Talentos contará com a participação de estudantes de 
gastronomia do Rio Grande do Norte e de estados vizinhos como Paraíba e 
Pernambuco. A competição será formada por duplas e os participantes terão 
que preparar uma entrada, um prato principal ou uma sobremesa com o 
ingrediente tema desta edição, o milho.  Os pratos serão julgados pela 
comissão organizadora do evento, formada profissionais da gastronomia e 
serão premiados os 3 primeiros lugares. 

Para que a comunidade possa participar ativamente, o Festival terá o concurso 
“Melhor Feijão da Pipa”, onde membros da comunidade se inscrevem e 
apresentam o feijão para uma banca de jurados que faz a degustação às cegas 
e é premiado o primeiro lugar; e o “Concurso da Melhor Receita com Ostra”, 
uma parceria com o SEBRAE, que motiva os chefs locais a criarem receitas 
usando a ostra, produto cultivado localmente, também com premiação para o 
primeiro lugar. Outro ponto importante será o “Tacho Beneficente”, que nesta 
edição será comandado pelo Chef Betão e o Chef Cumpade João, com toda a 
renda revertida para o Projeto Afeto. 

A 14ª edição do Festival Gastronômico da Pipa é uma realização do Festival da 
Pipa, com o patrocínio do Governo do Estado, Governo Cidadão, Banco 
Mundial, São Braz, SEBRAE, Fecomércio, SENAC, CTSI e Gourmet Expert, 
com apoio da Prefeitura de Tibau do Sul, Secretaria de Turismo de Tibau do 
Sul, Conexão Consultoria e Educa Pipa. 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 2018 

19/09 

Concurso de Novos Talentos – Entradas 

14h – “Tortilha do Sertão”  com Alexandre Daher e Cely dos Santos 
15h – “Enformadinho Nordestino”  com Antônio Agaildes e Vanessa Pedro 
16h – “Fogueira de São João”  com Amanda Ferreira e Patrízio Paddey 
17h – “Polenta de Camarão” com Fábio Hiranoyama  e Leandro Carlos 
19h30 – “Cheesecake Vegana “  com as chefs Mila e Mary, da Empresa Emes 
Alimentos Funcionais 
20h45 – Help Convida Betão Barbosa, Chef do Tal do Escondidinho 
22h –“Drinks – Infusões simples e Xaropes” com Mixologista  Daniel 
Medeiros (Whiskritório) 
23h – Show no Palco Cultural 

20/09 

Concurso de Novos Talentos – Prato Principal 

14h – “Sabor Junino”  com José Adelino e Raoni Carbogim 
15h – “Caminho do Sol”  com Ricardo de Lima e Samanda Ribeiro 
16h – “Comamilho”  com Juliana Bahia e Stella Albuquerque 
17h – “Encantos do Abaty” com Alexandre Daher e Cely dos Santos 
19h – Momento Empreendedor 
19h30 –  “Salada do  Mar com produtos Terroir”,  Chefs Itala Shelda e Priscila 
Gois – Momento Sebrae 
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20h45 – Chef Erik Nako com “Croquete de Caldinho de Mocotó e Camarão” 
22h – Concurso do Melhor Feijão de Pipa 
23h – Show no Palco Cultural 

21/09 

Concurso de Novos Talentos –  Sobremesas 

14h – “Boneca do Engenho”  com Daniel Medeiros e Tadeu Rena 
15h – “Mini Naked Junino ”  com Felipe Honorato e Josué Fernandes 
16h – “Entremet de Milho”  com Andressa Ribeiro e Lucas Araújo 
17h – “Manjar de Milho” com Fausto Laurindo e Gerfferson Thiego 
19h – “ Baião, Baião do litoral ao Sertão”  – Tacho beneficente preparado 
pelos Chefs Betão Barbosa, do Tal do Escondidinho e Cumpade João, da Casa 
de Cumpade 
19h30 –  “ Moqueca de Carne de Sol “ – Chef Angelo Medeiros (SENAC) 
20h45 –  “Fava Pantaneira” – Chef Felipe Caran 
22h –   Chef Confeiteira Quezia almeida 
23h – Show com ‘Os Três Iguais” no Palco Cultural 

22/09 

19h – Oficina com Barista da São Braz, Davi Wagner 
19h30 – Rodrigo Chiberium  com o “Salpicão Defumado” 
20h45 – Concurso Melhor Receita de Ostra 
22h – Chef Cumpade João com o cozido do “É de casa” 
23h – Resultado do Concurso Gastronômico da Pipa 
23h30 – Show de encerramento com John Gouret’s Band no Palco Cultural 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 13.09.18 
 

14ª edição do Festival Cultural e 

Gastronômico da Pipa inicia a 

programação oficial no próximo dia 19 

 
ENTRE AS ATRAÇÕES ESTÃO O CONCURSO NOVOS TALENTOS, OFICINAS, PALESTRAS, 
APRESENTAÇÕES CULTURAIS E A PRESENÇA DE CHEFS RENOMADOS 

 

Com o tema “Bons Ventos nos Negócios e Sabores”, o Festival Cultural 

Gastronômico da Pipa dá início à programação da cidade gastronômica no próximo 

dia 19, e as atividades seguem até o dia 22. A arena principal ficará localizada na 

Avenida Baía dos Golfinhos, sendo dividida por vilas: Vila dos chefs (onde os chefs 

convidados comercializarão pratos assinados por eles), Vila da Pipa (com 

estabelecimentos da Pipa comercializando seus pratos) e Vila de Negócios (com 

estandes de patrocinadores e fornecedores do mercado local). Entre as atrações 

programadas estão oficinas gastronômicas, palestras sobre empreendedorismo, shows 

e ativações culturais, ações integradas com os restaurantes participantes e a presença 

de chefs convidados cozinhando ao vivo. 



 

CONTINUAÇÃO 

O evento tem o compromisso com o progresso da região de Pipa e Tibau do Sul, por 

meio da integração de manifestações culturais locais e regionais. Como também 

movimenta a economia local, por atingir turistas de diversos estados e países, que 

buscam uma combinação de lazer e excelente gastronomia, aliados às belezas naturais 

dessa praia paradisíaca. 

O Concurso Novos Talentos contará com a participação de estudantes de gastronomia 

do Rio Grande do Norte e de estados vizinhos como Paraíba e Pernambuco. A 

competição será formada por duplas e os participantes terão que preparar uma 

entrada, um prato principal ou uma sobremesa com o ingrediente tema desta edição, o 

milho.  Os pratos serão julgados pela comissão organizadora do evento, formada 

profissionais da gastronomia e serão premiados os 3 primeiros lugares. 

Para que a comunidade possa participar ativamente, o Festival terá o concurso 

“Melhor Feijão da Pipa”, onde membros da comunidade se inscrevem e apresentam o 

feijão para uma banca de jurados que faz a degustação às cegas e é premiado o 

primeiro lugar; e o “Concurso da Melhor Receita com Ostra”, uma parceria com o 

SEBRAE, que motiva os chefs locais a criarem receitas usando a ostra, produto 

cultivado localmente, também com premiação para o primeiro lugar. Outro ponto 

importante será o “Tacho Beneficente”, que nesta edição será comandado pelo Chef 

Betão e o Chef Cumpade João, com toda a renda revertida para o Projeto Afeto. 

A 14ª edição do Festival Gastronômico da Pipa é uma realização do Festival da Pipa, 

com o patrocínio do Governo do Estado, Governo Cidadão, Banco Mundial, São 

Braz, SEBRAE, Fecomércio, SENAC, CTSI e Gourmet Expert, com apoio da 

Prefeitura de Tibau do Sul, Secretaria de Turismo de Tibau do Sul, Conexão 

Consultoria e Educa Pipa. 

 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 
VEÍCULO: PORTAL G1/RN  DATA: 13.09.18 

Confira a programação oficial do 14º Festival 

Cultural e Gastronômico da Pipa 

Entre as atrações estão o concurso novos talentos, oficinas, palestras, 

apresentações culturais e a presença de chefs renomados. 
 

 

 

Festival Gastronômico da Pipa começa dia 19 e vai até o dia 22 — Foto: Divulgação 

Começa no dia 19 e vai até o dia 22, a 14ª edição do Festival Cultural 
Gastronômico da Pipa, que acontece na praia da Pipa – um dos mais belos 
cartões-postais do Rio Grande do Norte. O tema deste ano é “Bons Ventos 
nos Negócios e Sabores”. 
A arena principal fica na Av. Baía dos Golfinhos, sendo dividida por vilas: 

 Vila dos chefs (onde os chefs convidados comercializarão pratos assinados por 

eles), 

 Vila da Pipa (com estabelecimentos da Pipa comercializando seus pratos) 

 Vila de Negócios (com estandes de patrocinadores e fornecedores do mercado 

local) 

Entre as atrações programadas estão oficinas gastronômicas, palestras sobre 
empreendedorismo, shows e ativações culturais, ações integradas com os 
restaurantes participantes e a presença de chefs convidados cozinhando ao 
vivo. 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Novos Talentos 

O concurso Novos Talentos contará com a participação de estudantes de 
gastronomia do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A competição 
será formada por duplas e os participantes terão que preparar uma entrada, 
um prato principal ou uma sobremesa com o ingrediente tema desta edição: o 
milho. 
Os pratos serão julgados pela comissão organizadora do evento, formada por 
profissionais da gastronomia e serão premiados os 3 primeiros lugares. 
 

Melhor feijão 

Para que a comunidade possa participar ativamente, o Festival terá o 
concurso “Melhor Feijão da Pipa”, onde membros da comunidade se 
inscrevem e apresentam o feijão para uma banca de jurados que faz a 
degustação às cegas e é premiado o primeiro lugar. 
 

Melhor ostra 

E tem também o “Concurso da Melhor Receita com Ostra”, uma parceria com 
o Sebrae, que motiva os chefs locais a criarem receitas usando a ostra, 
produto cultivado localmente, e que também conta com premiação para o 
primeiro lugar. 
 

Tacho beneficente 

Outro ponto importante será o “Tacho Beneficente”, que nesta edição será 
comandado pelo Chef Betão e o Chef Cumpade João, com toda a renda 
revertida para o Projeto Afeto. 
 

PROGRAMAÇÃO GERAL 2018 

Dia 19/09 
 Concurso de Novos Talentos – Entradas 

 14h – “Tortilha do Sertão”, com Alexandre Daher e Cely dos Santos 

 15h – “Enformadinho Nordestino”, com Antônio Agaildes e Vanessa Pedro 

 16h – “Fogueira de São João”, com Amanda Ferreira e Patrízio Paddey 

 17h – “Polenta de Camarão”, com Fábio Hiranoyama e Leandro Carlos 

 19h30 – “Cheesecake Vegana”, com as chefs Mila e Mary, da Empresa Emes 

Alimentos Funcionais 

 20h45 – “Help Convida Betão Barbosa”, com o Chef do Tal do Escondidinho 

 22h – “Drinks - Infusões simples e Xaropes”, com Mixologista Daniel 

Medeiros (Whiskritório) 
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 23h – Show no Palco Cultural 

 

Dia 20/09 
 Concurso de Novos Talentos – Prato Principal 

 14h – “Sabor Junino”, com José Adelino e Raoni Carbogim 

 15h – “Caminho do Sol”, com Ricardo de Lima e Samanda Ribeiro 

 16h – “Comamilho”, com Juliana Bahia e Stella Albuquerque 

 17h – “Encantos do Abaty”, com Alexandre Daher e Cely dos Santos 

 19h – Momento Empreendedor 

 19h30 – “Salada do Mar com produtos Terroir”, com os Chefs Itala Shelda e 

Priscila Gois – Momento Sebrae 

 20h45 – “Croquete de Caldinho de Mocotó e Camarão”, com o Chef Erik 

Nako com 

 22h – Concurso do Melhor Feijão de Pipa 

 23h – Show no Palco Cultural 

 

Dia 21/09 
 Concurso de Novos Talentos – Sobremesas 

 14h – “Boneca do Engenho”, com Daniel Medeiros e Tadeu Rena 

 15h – “Mini Naked Junino ”, com Felipe Honorato e Josué Fernandes 

 16h – “Entremet de Milho”, com Andressa Ribeiro e Lucas Araújo 

 17h – “Manjar de Milho”, com Fausto Laurindo e Gerfferson Thiego 

 19h – “Baião, Baião do litoral ao Sertão” - Tacho beneficente preparado pelos 

Chefs Betão Barbosa, do Tal do Escondidinho e Cumpade João, da Casa de Cumpade 

 19h30 – “ Moqueca de Carne de Sol “, com o Chef Angelo Medeiros 

(SENAC) 

 20h45 – “Fava Pantaneira”, com o Chef Felipe Caran 

 22h – Chef Confeiteira Quezia almeida 
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 23h – Show com 'Os Três Iguais" no Palco Cultural 

 

Dia 22/09 
 19h – Oficina com Barista da São Braz, Davi Wagner 

 19h30 – Rodrigo Chiberium com o “Salpicão Defumado” 

 20h45 – Concurso Melhor Receita de Ostra 

 22h – Chef Cumpade João com o cozido do “É de casa” 

 23h – Resultado do Concurso Gastronômico da Pipa 

 23h30 – Show de encerramento com John Gouret's Band no Palco Cultural 

Outras informações sobre o festival no site: www.festivaldapipa.com.br 

 
 

http://www.festivaldapipa.com.br/


 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 13.09.18 
 

Fest Bossa & Jazz inicia edição 2018 em 

Mossoró 

Com tudo pronto para receber o público do Rio Grande do Norte e 

redondezas, a organização do Fest Bossa & Jazz dá início a edição 2018, em 

Mossoró-RN. É a terceira vez consecutiva que a cidade recebe o Festival, um 

dos maiores do gênero no Brasil. Na programação dessa quinta-feira (13), 

primeiro dia do evento, foram promovidas sessões da Oficina Musical 

Infantojuvenil – A Bossa Nova, ministrada pelo professor Bruno Hermínio, na 

Escola de Artes, para crianças de escolas públicas do município. 

Para esta sexta-feira (14), oficinas, workshop, Cine SESC além de três 

grandes atrações musicais do cenário nacional e internacional. A animação 

começa na Praça da Convivência, a partir das 20h30, com Cortejo Bossa & 

Jazz Street Band que leva o público à Estação das Artes Elizeu Ventania, 

onde Alan Jones (RN) toca seu repertório que passeia da bossa ao pop, às 

21h. Logo após, a autêntica e original, Taryn Donath Trio (EUA), com 

participação do gaitista Marcelo Naves e, para encerrar a primeira noite, a 

SESI Big Band convida Roberta Sá, repetindo a parceria de 2015, quando 

tocaram juntos no Fest, em Pipa/RN. Finalizando as apresentações no palco, 

a festa continua com a Jam Session, no i’l Giardino della Pizza. 

Para o sábado (15), o grupo instrumental mossoroense, Monxoró Brass, e 

logo em seguida, Tributo a Gilberto Gil, comandado pelo multi-instrumentista 

Sérgio Groove, ao lado do guitarrista Lu D’ Sosa e do baterista Thiago Alves. 

A última atração do Fest Bossa & Jazz 2018 fica sob a responsabilidade do 

guitarrista Igor Prado & JustGroove. Já a despedida, como manda a tradição 

do evento, é com Jam Session, no Birra Nordestina. 

O Festival é uma realização do Governo do Estado do RN, por meio da 

SETUR e EMPROTUR, com recursos do Acordo de Empréstimo com o 

Banco Mundial e da Juçara Figueiredo Produções. Conta ainda com a 

parceria da Prefeitura Municipal de Mossoró e do SESI-RN. O evento fará 

parte da Festa da Liberdade – comemorada em setembro para recordar fatos 

históricos da cidade, como a libertação dos escravos cinco anos antes da Lei 

Áurea, o primeiro voto feminino da América Latina, o Motim das Mulheres e a 

resistência de Mossoró à invasão do bando de Lampião. 

Confira programação completa no site do Fest Bossa & Jazz: 

www.festbossajazz.com.br 
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VEÍCULO: DE FATO  DATA: 14.09.18 EDITORIA: GERAIS 
  

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 


