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VEÍCULO: BLOG WLLANA DANTAS  DATA: 18.09.18 
 

Sesc realiza festival literário infantojuvenil em Mossoró 

 

Em mais uma ação de propulsão cultural, o Sistema Fecomércio, através do Sesc, realiza 

de 26 a 28 de setembro, o Estopim Literário, primeiro festival infantojuvenil realizado 
pela instituição em Mossoró. 

A programação será realizada na unidade Sesc da cidade e inclui ações formativas com 

temáticas multiculturais, contações de histórias, ações de incentivo à leitura, bate-papos 

com escritores locais e nacionais, oficinas literárias, CineSesc com exibição de curtas, 

lançamento de livros, entre outros. Inclusive, os alunos da Escola Sesc terão uma 

programação especial no primeiro dia do evento com contação de histórias da Cia. Pão 

Doce (RN). 

Na noite de abertura do evento teremos um bate-papo sobre literatura brasileira, a partir 

das 19h, com a romancista cearense, Ana Miranda, vencedora do prêmio Jabuti pelo 

romance Boca do Inferno (1989), e o contista e romancista pernambucano, Mário 

Rodrigues, vencedor em 2016 do Prêmio Sesc de Literatura, na categoria contos, com o 

livro “Receita para se fazer um monstro”. Os artistas locais também se destacam na 
programação, com contações de histórias, teatro, oficinas e intervenções literárias. 
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Sesc realiza festival literário infantojuvenil 
em Mossoró 
Em mais uma ação de propulsão cultural, o Sistema Fecomércio, através do Sesc, realiza de 26 a 

28 de setembro, o Estopim Literário, primeiro festival infantojuvenil realizado pela instituição em 

Mossoró. 

A programação será realizada na unidade Sesc da cidade e inclui ações formativas com temáticas 

multiculturais, contações de histórias, ações de incentivo à leitura, bate-papos com escritores 

locais e nacionais, oficinas literárias, CineSesc com exibição de curtas, lançamento de livros, entre 

outros. Inclusive, os alunos da Escola Sesc terão uma programação especial no primeiro dia do 

evento com contação de histórias da Cia. Pão Doce (RN). 

Na noite de abertura do evento teremos um bate-papo sobre literatura brasileira, a partir das 19h, 

com a romancista cearense, Ana Miranda, vencedora do prêmio Jabuti pelo romance Boca do 

Inferno (1989), e o contista e romancista pernambucano, Mário Rodrigues, vencedor em 2016 do 

Prêmio Sesc de Literatura, na categoria contos, com o livro “Receita para se fazer um monstro”. 

Os artistas locais também se destacam na programação, com contações de histórias, teatro, 

oficinas e intervenções literárias. 

Uma peculiaridade do evento são os nomes dos espaços que remetem a linguagem popular e a 

programação oferecida. O público poderá visitar a Trincheira Literária com bate-papos com 

escritores; Palavreado com contações de histórias; Escapulida pro imaginário com oficinas  
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literárias; Amoitado de livros com exibição de filmes e conversa com os leitores; Cantinho do 

friviôco um espaço de literatura e tecnologia. 

Sobre o Sesc 

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) é uma instituição sem fins 

lucrativos ligada ao Sistema Fecomércio que existe desde a década de 1940. Foi criada e é 

mantida por empresários do comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado e atua nas áreas de 

Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência. 

A missão do Sesc RN é contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores dos setores do comércio de bens, serviços e 

turismo, prioritariamente de baixa renda, por meio de serviços subsidiados e de excelência. 

Atualmente, o Departamento Regional no RN possui 10 unidades operacionais fixas em 

funcionamento, localizadas em Natal, Macaíba, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do 

Potengi. Além disso, o Sesc conta com três unidades móveis: a BiblioSesc, a Sesc Saúde Mulher e 

a OdontoSesc. Também desenvolve ações sistemáticas em diversos municípios do estado. 

  

Sesc-RN 
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VEÍCULO: PORTAL DA ABELHINHA  DATA: 17.09.18 
 

 

Senac divulga gastronomia potiguar em evento no Rio de 

Janeiro 

A culinária potiguar foi o destaque, durante a Semana de Gastronomia Regional do 

Restaurante-escola Senac Downtown Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13 de setembro. 

Com o tema “Ser Tão Potiguar”, os chefs do Rio Grande do Norte, Elizabeth 

Assunção e Angelo Madeiros, desenvolveram cardápio a partir de ícones locais. 

 

O camarão foi o carro-chefe, em uma preparação que uniu creme de tapioca e leite de 

castanha de caju. Outro prato servido foi a moqueca de carne de sol, em uma releitura 

da moqueca de peixe utilizando uma proteína originária do sertão. Entre as 

sobremesas, a Torta Presidente, com goiaba, doce de leite e chocolate, encantou os 

cariocas. 

 

A programação contemplou também uma aula-show, onde foi abordada a importância 

da valorização dos ingredientes regionais e ocorreu apresentação de duas receitas que 

integraram o cardápio do evento. 

 

O objetivo da Semana de Gastronomia Regional é dar visibilidade à gastronomia 

norte-rio-grandense e apresentar a qualidade técnica ofertada pelo Senac na 

qualificação de mão de obra no estado. Esta é a terceira vez que o estado participa do 

evento. 

  

Autor(a): Saulo de Castro 
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Senac divulga gastronomia potiguar em 

evento no Rio de Janeiro 

 
DURANTE DOIS DIAS INSTRUTORES DO SENAC RN COORDENARAM ATIVIDADES E 

ATENDERAM MAIS DE 300 PESSOAS 

 

A culinária potiguar foi o destaque, durante a Semana de Gastronomia Regional do 

Restaurante-escola Senac Downtown Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13 de setembro. 

Com o tema “Ser Tão Potiguar”, os chefs do Rio Grande do Norte, Elizabeth 

Assunção e Angelo Madeiros, desenvolveram cardápio a partir de ícones locais. 

O camarão foi o carro-chefe, em uma preparação que uniu creme de tapioca e leite de 

castanha de caju. Outro prato servido foi a moqueca de carne de sol, em uma releitura 

da moqueca de peixe utilizando uma proteína originária do sertão. Entre as 

sobremesas, a Torta Presidente, com goiaba, doce de leite e chocolate, encantou os 

cariocas. 

A programação contemplou também uma aula-show, onde foi abordada a importância 

da valorização dos ingredientes regionais e ocorreu apresentação de duas receitas que 

integraram o cardápio do evento. 

O objetivo da Semana de Gastronomia Regional é dar visibilidade à gastronomia 

norte-rio-grandense e apresentar a qualidade técnica ofertada pelo Senac na 

qualificação de mão de obra no estado. Esta é a terceira vez que o estado participa do 

evento. 
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Semana da cozinha potiguar no RJ 
teve camarão com castanha de caju, 
moqueca de carne de sol e Torta 
Presidente 

O Senac RN realizou na semana passada (12 e 13) mais uma edição da semana da 

culinária potiguar no Rio de Janeiro.  O menu foi servido no no espaço Senac Downtown 

Rio, para clientes do Restaurante-escola. 

 

Camarão com tapioca e leite de castanha de caju. Foto Alexandre Brum 

Com o tema “Ser Tão Potiguar”, os chefs do Rio Grande do Norte, Elizabeth Assunção e 

Angelo Madeiros, desenvolveram cardápio a partir de alguns ícones locais, como o 

camarão, principal ingrediente do menu.  O crustáceo foi preparado ao creme de tapioca 

e leite de castanha de caju. 
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A moqueca é um prato caiçara, mas aqui ganhou uma versão sertaneja, com carne de sol. Foto Alexandre 

Brum 

Outro prato servido foi a moqueca de carne de sol, em uma releitura da moqueca de 

peixe utilizando a carne salgada típica do sertão nordestino. 

Entre as sobremesas, a famosa e quase rara Torta Presidente,  cuja receita é composta 

de discos finos de massa delicada de bolo com goiaba, doce de leite e chocolate. A 

receita encantou os cariocas, informam os chefs. 

Aliás, a receita dessa torta eu já publiquei no blog e também no caderno Fim de 

Semana. Para quem quiser, a receita está neste link aqui  

http://blog.tribunadonorte.com.br/aoponto/48052
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Chefs convocados e equipe do restaurante escola Downtown Rio 

E MAIS 

A programação do Senac no Rio ainda contemplou também uma aula-show, onde foi 

abordada a importância da valorização dos ingredientes regionais, ocasião em que os 

chefs apresentaram duas receitas que integraram o cardápio do evento. O objetivo da 

atividade é qualificar outros profissionais e difundir a cultura gastronômica potiguar. 
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Senac divulga gastronomia potiguar 

em evento no Rio de Janeiro 
   

 

A culinária potiguar foi o destaque, durante a Semana de Gastronomia 

Regional do Restaurante-escola Senac Downtown Rio de Janeiro, nos 

dias 12 e 13 de setembro. Com o tema “Ser Tão Potiguar”, os chefs do 

Rio Grande do Norte, Elizabeth Assunção e Angelo Madeiros, 

desenvolveram cardápio a partir de ícones locais. 

O camarão foi o carro-chefe, em uma preparação que uniu creme de 

tapioca e leite de castanha de caju. Outro prato servido foi a moqueca 

de carne de sol, em uma releitura da moqueca de peixe utilizando uma 

proteína originária do sertão. Entre as sobremesas, a Torta Presidente, 

com goiaba, doce de leite e chocolate, encantou os cariocas. 

http://robertoflavio.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/09/Senac-divulga-gastronomia-do-RN-no-Rio-de-Janeiro-484x363.jpg
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A programação contemplou também uma aula-show, onde foi 

abordada a importância da valorização dos ingredientes regionais e 

ocorreu apresentação de duas receitas que integraram o cardápio do 

evento. 

O objetivo da Semana de Gastronomia Regional é dar visibilidade à 

gastronomia norte-rio-grandense e apresentar a qualidade técnica 

ofertada pelo Senac na qualificação de mão de obra no estado. Esta é 

a terceira vez que o estado participa do evento. 
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Senac divulga gastronomia potiguar em 
evento no Rio de Janeiro 

A culinária potiguar foi o destaque, 
durante a Semana de Gastronomia Regional do Restaurante-escola Senac Downtown 
Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13 de setembro. Com o tema “Ser Tão Potiguar”, os 
chefs do Rio Grande do Norte, Elizabeth Assunção e Angelo Madeiros, 
desenvolveram cardápio a partir de ícones locais. 
 
O camarão foi o carro-chefe, em uma preparação que uniu creme de tapioca e leite 
de castanha de caju. Outro prato servido foi a moqueca de carne de sol, em uma 
releitura da moqueca de peixe utilizando uma proteína originária do sertão. Entre as 
sobremesas, a Torta Presidente, com goiaba, doce de leite e chocolate, encantou os 
cariocas.  
 
A programação contemplou também uma aula-show, onde foi abordada a 
importância da valorização dos ingredientes regionais e ocorreu apresentação de 
duas receitas que integraram o cardápio do evento. 
 
O objetivo da Semana de Gastronomia Regional é dar visibilidade à gastronomia 
norte-rio-grandense e apresentar a qualidade técnica ofertada pelo Senac na 
qualificação de mão de obra no estado. Esta é a terceira vez que o estado participa 
do evento. 
 
Fecomércio RN 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-glPxO_TKQLs/W5-dOhn63eI/AAAAAAACDJg/4c2N6gUm2TM1j6O5idmlUYQSckd5ZdzNQCLcBGAs/s1600/Senac-divulga-gastronomia-do-RN-no-Rio-de-Janeiro-484x363.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-glPxO_TKQLs/W5-dOhn63eI/AAAAAAACDJg/4c2N6gUm2TM1j6O5idmlUYQSckd5ZdzNQCLcBGAs/s1600/Senac-divulga-gastronomia-do-RN-no-Rio-de-Janeiro-484x363.jpg
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Notícias do Dia 

https://bit.ly/2p9whHV 

 

Senac divulga gastronomia potiguar em evento no Rio de Janeiro 
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Natal recebe megaevento global no próximo 

dia 23 

Samba do Voluntário acontece dentro da programação especial do Domingo na 

Arena. Interessados podem trocar uma lata de leite em pó integral por um 

ingresso solidário. 

Idealizado pelo cantor e compositor Leandro Lehart, o Samba do Voluntário 

terá sua primeira edição no dia 23 de setembro em várias cidades do Brasil e 

do mundo. Mais de 400 eventos estão confirmados em quase 30 países. Em 

Natal, o projeto foi contemplado pelo Edital Sebrae de Economia Criativa e 

acontecerá na Arena das Dunas, das 15h às 20h, dentro da programação 

especial do Domingo na Arena, patrocinado pelo Sistema Fiern – Sesi RN. 
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O Samba do Voluntário é um megaevento simultâneo e beneficente, que 

reunirá os amantes do samba como nunca aconteceu na história recente do 

país. Todos os eventos, com 400 mil voluntários diretamente envolvidos, 

acontecerão no mesmo dia e hora, e a renda, proveniente de doações feitas 

pelo público, será destinada a mais de 500 instituições de caridade. 

No Rio Grande do Norte, grupos, compositores, intérpretes, musicistas e 

produtores musicais resolveram se unir e realizar um só evento, totalmente 

participativo e voluntário. Estão confirmadas as presenças de dez grupos de 

samba e mais de 70 sambistas, que se apresentarão sem a cobrança de 

cachês. O público estimado é de 2 mil pessoas. 

As instituições beneficiárias das doações feitas em Natal serão o Instituto 

Juvino Barreto, a Casa Durval Paiva de Apoio às Crianças com Câncer e o 

Hospital Infantil Varela Santiago. Aos interessados em participar deste 

megaevento, a organização sugere trocar uma lata de leite em pó integral 

(400g) pelo ingresso solidário. A troca pode ser efetuada no dia 23, mas 

também de forma antecipada em seis pontos físicos: 

– SEBRAE RN (Unidade de Comércio e Serviços em Natal); 

– SESC RN (Unidades Cidade Alta e Zona Norte); 

– Lojas LE POSTICHE (Midway Mall e Natal Shopping); 

– SESI RN (Sesi Clube) 

Para comodidade dos voluntários, as doações poderão também ser feitas 

online, no site Outgo (link https://www.outgo.com.br/sambadovoluntariorn). 

E um evento tão nobre e grandioso jamais aconteceria sem o imprescindível 

apoio de instituições e empresas solidárias, parceiras do Samba do 

Voluntário RN, como a InterTV – Afiliada Globo, além dos apoios do Sebrae 

RN; Arena das Dunas – Domingo na Arena; Sistema Fiern – Sesi RN; 

Sistema Fecomércio Sesc Senac RN; Art&C Comunicação Integrada; The 

Brotherhoodie; Universitária FM; Blog do BG; Água Mineral Cristalina; Caixa 

de Assistência da OAB-RN; Helisom; Estúdios Megafone; Grand Nordeste; 

OutGo; AR Geradores; Canteena Moda Universitária; Vida em Casa Home 

Care; Consultor Express; Grupo Natal Vigilância; Neutron Segurança Privada; 

Fundação Rampa e Imunizadora Potiguar. 

Serviço: 

O quê? Samba do Voluntário RN no Domingo na Arena; 

Quando? Domingo, 23 de setembro de 2018, das 15h às 20h; 

https://www.outgo.com.br/sambadovoluntariorn
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Onde*? Praça Externa da Arena das Dunas, em frente à BR (acesso pelo 

Portão 4, na Rua Projetada); 

Doação? 01 (uma) LATA DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400g; 

Pontos de doação e troca de ingressos: 

– SEBRAE RN (Sede em Natal, na Unidade de Comércio e Serviços, em 

frente à Arena das Dunas); 

– SESC RN (Unidades Cidade Alta – por trás da Escola Estadual Winston 

Churchill – e Zona Norte – próximo ao Supermercado Nordestão Santa 

Catarina); 

– Lojas LE POSTICHE (Midway Mall – Piso L2 e Natal Shopping – Piso L2); 

– SESI RN (Sesi Clube, em frente à CEASA) 

– Online na Outgo (https://www.outgo.com.br/sambadovoluntariorn) 

(*) Estacionamento no local, coberto e seguro. Entrada pelo Portão E1 Sul, 

com acesso pela marginal da BR 101 – Valor R$ 10,00. 

https://www.outgo.com.br/sambadovoluntariorn
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VEÍCULO: SITE ABIH-RN  DATA: 17.09.18 
 

Feira Vida Mais RN comemora Dia do Idoso 
e prevê a participação de quatro mil 
pessoas 

 
A 3 Feira Vida Mais RN – Desafios do Envelhecimento Ativo deverá receber a visita 

de quatro mil pessoas nos dois dias de realização. A previsão é dos organizadores, que 

afirmam que quase todos os estandes de produtos e serviços já foram comercializados 

e que restam poucas vagas no auditório para as palestras. O evento será realizado nos 

próximos dias 27 e 28 de setembro no Holiday Inn Natal, das 9h às 20h, e antecipa a 

comemoração do Dia do Idoso (1º de outubro).  

  

Entre as atrações, haverá feira com estandes de produtos e serviços, lounge interativo 

com dinâmicas de grupo e oficinas, espaços com aferição de pressão e check-up 

vascular, entre outras oportunidades. Paralelamente à feira, em auditório formatado 

para 400 pessoas, haverá palestras, debates e mesas-redonda, nos dois dias, pela 

manhã e à tarde, sobre temas voltados para o envelhecimento ativo. 

  

 

http://www.abihrn.com.br/wp-content/uploads/2018/09/vida-mais-2.jpg
http://www.abihrn.com.br/wp-content/uploads/2018/09/vida-mais-1.jpg
http://www.abihrn.com.br/wp-content/uploads/2018/09/vida-mais-1.jpg
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Alguns temas que serão abordados: “Pilares para a longevidade saudável”, 

“Planejamento para uma aposentadoria com qualidade de vida”, “Riscos do sobrepeso 

e da obesidade após os 50 anos”, “Depressão no envelhecimento: estratégias para 

preservar a saúde mental”, “A saúde bucal e seus impactos na autoestima”, “Dor e 

fragilidade: reconhecer e tratar”, “A influência da visão nos acidentes domiciliares” e 

“Ressignificar a arte de envelhecer”.   

  

Uma das palestras do evento tratará da “Violência contra a Pessoa Idosa” e estará a 

cargo de Fábio Moassab, diretor do Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos 

da Pessoa Idosa, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. Trata-se de um dos 

nomes mais respeitados, em Brasília, na questão que envolve os direitos dos idosos.  

  

Além da feira e das palestras, o evento terá uma interface festiva. No encerramento 

dos dois dias, entre 18h e 20h, haverá apresentações culturais a cargo do grupo 

folclórico do Sesc, Coral de João Câmara, espetáculo de dança da Casa Séfora, 

performances da Tuareg Casa do Oriente e show do grupo da Associação Brasileira 

do Clube da Melhor Idade (ABCMI-RN), entre outras atrações. 

  

Mais um momento relevante do evento estará a cargo das oficinas vivas de artesanato, 

a cargo de artistas de vários municípios do Rio Grande do Norte. O material 

produzido in loco será colocado à venda. Vale lembrar que, embora voltado para o 

público com mais de 50 anos, o evento também recebe jovens que já planejam um 

envelhecimento saudável.  

  

A 3 Feira Vida Mais RN é uma realização da Argus Eventos, com apoio da Secretaria 

de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), Secretaria de 

Esporte e Lazer da Prefeitura de Natal, Unimed Natal, Simbios Care, Agência Lar e 

DataShow.  

  

Inscrições através do site www.vidamaisrn.com.br 

http://www.vidamaisrn.com.br/
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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. 
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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 
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19h30 –  “Salada do  Mar com produtos Terroir”,  Chefs Itala Shelda e Priscila 
Gois – Momento Sebrae 
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 
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CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 18.09.18 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 18.09.18 EDITORIA: POLÍTICA 
 

 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 



 

CONTINUAÇÃO 
 

 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 18.09.18 EDITORIA: NEGÓCIOS & 
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