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VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 25.09.17 
 

Museu Virtual “Doces do Seridó” será lançado 

durante Fórum de Turismo de Caicó 

 
O trabalho das exímias e talentosas doceiras do Seridó foi inventariado e agora está disponível em 

plataforma digital: é o Museu Virtual “Doces do Seridó”. O acervo de imagens, vídeos, ensaios 

fotográficos, áudios e textos expressa a diversidade e variedade de modos de fazer doce, de formas 

de comensalidade e de distribuição, de receitas de doces, de ingredientes e de utensílios, além dos 

depoimentos de doceiros. 

 

O projeto será lançado no Seridó durante a programação do Fórum de Turismo de Caicó, na 

próxima sexta-feira (29), no auditório da Casa do Empresário. O Museu Virtual é fruto do projeto 

de pesquisa “Doçaria seridoense: um patrimônio cultural alimentar”, financiado pelo CNPq, 

FAPERN e IFRN, e desenvolvido por pesquisadores, bolsistas e estagiários do grupo de pesquisa 

Cultura, Arte e Sociedade. O trabalho foi coordenado pela seridoense Maria Isabel Dantas, 

professora no IFRN, doutora em Ciências Sociais. 

 

As inscrições para o Fórum de Turismo de Caicó estão abertas nos escritórios do Sebrae de Caicó 

e Currais Novos ou pelo Call Center 0800 570 0800. O certificado será emitido pela UFRN com 

carga-horária de 20 horas. O evento é uma promoção do Município de Caicó com apoio do 

SEBRAE, UFRN-CERES, Geoparque Seridó, Sistema Fecomércio RN e entidades empresariais 

de Caicó. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG THAISA GALVÃO  DATA: 22.09.17 
 

Vereador Ubaldo Fernandes reúne 
governo, prefeitura e entidades para 
comemorar aniversário das Rocas 

No aniversário do bairro das Rocas, em Natal, comemorado neste sábado, 

coube ao vereador Ubaldo Fernandes (PMDB), liderança maior do lugar, 

promover ações para beneficiar a população. 

Para isso convidou o Governo do Estado, com os serviços do programa Vila 

Cidadã; a Prefeitura de Natal, com o Nossa Cidade, e ainda a Fiern, 

Fecomercio, Sebrae e Sesi, que juntos, garantiram vários serviços gratuitos 

aos moradores. 

Na Escola Municipal Henrique Castriciano, a ‘Ação Cidadã’, organizada pelo 

vereador Ubaldo, garantiu cortes de cabelo, serviços de manicure, designer 

de sobrancelhas, 1ª, 2ª e 3° vias de carteira de identidade, emissão de CPF, 

fotos 3×4, açõs do Tributo à Criança… 

Também foram emitidas carteiras de estudante, do Idoso e do artesão, e 

oferecida assessoria jurídica. 



 

 

“O dia de ação cidadã é importante para levarmos os serviços à população. 

Foi muito produtivo e gratificante. No final, ainda tivemos várias 

apresentações culturais”, destacou Ubaldo, que recebeu nas Rocas o prefeito 

Carlos Eduardo Alves (PDT) com a primeira-dama Andreia Ramalho Alves, o 

vice-prefeito Álvaro Dias (PMDB), a secretária de Assistência Social do 

Governo e primeira-dama do Estado, Julianne Faria e o vereador Kleber 

Fernandes (PSD). 
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VEÍCULO: SITE PREFEITURA DE MACAÍBA  DATA: 22.09.17 

Reunião trata de melhorias para o polo 
industrial de Macaíba 

 

Melhorias para o setor produtivo macaibense, principalmente para o Distrito 
Industrial de Macaíba (DIM) e o Centro Industrial Avançado (CIA), foram os 
temas principais de uma reunião realizada na manhã desta sexta-feira (22), na 
pousada Macamirim, entre a Associação das Empresas do Polo Industrial de 
Macaíba (ASPIM) e os Poderes Executivo e Legislativo do município. 

O prefeito Fernando Cunha, o vice-prefeito Auri Simplício, o presidente do 
Legislativo, Gelson Lima, o vice-presidente da Fecomércio e presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista de Macaíba, Luiz Lacerda, além dos vereadores 
Antônio França e Rita de Cássia participaram ativamente do encontro. 

Hélio Oliveira, o novo presidente da ASPIM, destacou a boa relação da 
instituição com o poder público de Macaíba evidenciando as conquistas desta 
parceria. Na oportunidade, foi entregue uma viatura policial totalmente reformada 
que prestará, exclusivamente, segurança aos trabalhadores e empresários do 
polo. Também ficou acertado que haverá a instalação de três câmeras de 
videomonitoramento de alta definição e longo alcance. A prefeitura vai doar os 
equipamentos, e a ASPIM, os postes que servirão de base para as câmeras. 

Sandro Peixoto, vice-presidente da ASPIM enfatizou o andamento do processo 
licitatório para a pavimentação do Distrito. O Governo Municipal comemorou o 
investimento na ordem de R$ 2,1 milhões na infraestrutura do Distrito Industrial, 



 

que serão aplicados por meio do Departamentode Estadual de Estradas e 
Rodagens (DER). A pavimentação marcará uma nova etapa para o setor. 

Em outro momento importante do encontro, o advogado Dr. Costa Barros 
mediou uma palestra sobre a modernização da legislação trabalhista, pontuando 
sua relevância para a sociedade brasileira e a importância do esclarecimento 
quanto ao tema, especialmente, ao empregador – empregado e funcionários 
públicos. O encontro contou ainda com a participação do chefe de gabinete da 
Prefeitura, Pedro Galvão e os secretários municipais Sérgio Cunha (Integração 
da Região Metropolitana) e Ulibna Kelry (Tributação) -  tenente-coronel Marlon 
de Góis Bay,  comandante do 11º Batalhão de PM sediado em Macaíba e o 
capitão Tores, da Polícia Militar. 

  

Texto: Sérgio Nascimento 

Assecom-PMM 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 22.09.17 
 

Marcelo Queiroz passa a compor 

Comissão de Enquadramento Sindical 

da CNC 

 

O presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, foi empossado nessa quinta-feira 

(21), como novo membro da Comissão de Enquadramento Sidical da Confederação 

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

diretoria da entidade, no Rio de Janeiro. 

A comissão é uma das mais importantes da Confederação e a porta de entrada para as 

instituições que pretendem se filiar ao Sistema Comércio em todo o país. 

 
 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/09/CNC-marcelo-queiroz.jpg
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VEÍCULO: BLOG SENADINHO MACAÍBA  DATA: 22.09.17 
 

Informe publicitário: Poder Executivo e Legislativo discutem 

melhorias para o polo industrial de Macaíba 

 

Melhorias para o setor produtivo macaibense, principalmente para o Distrito 

Industrial de Macaíba (DIM) e o Centro Industrial Avançado (CIA), foram os temas 

principais de uma reunião realizada na manhã desta sexta-feira (22), na pousada 

Macamirim, entre a Associação das Empresas do Polo Industrial de Macaíba 

(ASPIM) e Poderes Executivo e Legislativo do município. 

O prefeito Fernando Cunha, o vice-prefeito Auri Simplício, o presidente do 

Legislativo, Gelson Lima, o vice-presidente da Fecomércio e presidente do Sindicato 

do Comércio Varejista de Macaíba, Luiz Lacerda, além dos vereadores Antônio 

França e Rita de Cássia participaram ativamente do encontro. 

Hélio Oliveira, o novo presidente da ASPIM, destacou a boa relação da instituição 

com o poder público de Macaíba evidenciando as conquistas desta parceria. Na 

oportunidade, foi entregue uma viatura policial totalmente reformada que prestará, 

exclusivamente, segurança aos trabalhadores e empresários do polo industrial do 



 

município. Sandro Peixoto, vice-presidente da ASPIM enfatizou o andamento do 

processo licitatório para a pavimentação do Distrito. 

Em outro momento importante do encontro, o advogado Dr. Costa Barros mediou 

uma palestra sobre a modernização da legislação trabalhista, pontuando sua relevância 

para a sociedade brasileira e a importância do esclarecimento quanto ao tema, 

especialmente, ao empregador – empregado e funcionários públicos. 

O encontro contou ainda com a participação do chefe de gabinete da Prefeitura, Pedro 

Galvão e os secretários municipais Sérgio Cunha (Integração da Região 

Metropolitana), Ulibna Kelry (Tributação), tenente-coronel Marlon de Góis Bay, 

comandante do 11º Batalhão de PM sediado em Macaíba e do capitão da Polícia 

Militar Torres. 

Assecom-PMM 
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SESC 
VEÍCULO: BLOG JORNAL A NOTÍCIA  DATA: 24.09.17 
 

Romance ambientado no sertão do Seridó é 

tema de livro lançado pelo Sesc 

 

Um poema escrito na telha e para o céu. Este é o mote d’O homem que escrevia pro céu, 

livro do escritor Bruno Magalhães, natural de Assu RN. A obra, publicada pelo Sistema 

Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 

RN), será lançada dia 28 de setembro, às 19h, nas área verde do Sesc Cidade Alta, em 

Natal. 

  

Nas 241 páginas d’O homem que escrevia pro céu, o leitor é envolvido por uma história 

encravada no sertão potiguar e com toques de realismo fantástico. Os personagens 

Neco e Libânio encontram uma telha quebrada e, ao juntar seus pedaços, percebem 

que formam um poema, mas não sabem quem escreveu em uma telha. Esse é o mote 

que vai levar esse aspirante a poeta e seu amigo sabido a uma história cheia de 

aventura, romance, brigas e reviravoltas que crescem à medida que o leitor envereda na 

trama. 

  

http://jornalanoticia.com/portal/wp-content/uploads/2017/09/Capa-o-homem-que-escrevia-por-c%C3%A9u..jpg
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Esta é a 14ª publicação do Sesc RN – terceira só este ano. Em outubro, será lançado 

mais um livro: Uma releitura cascudiana para o folclore brasileiro, escrito por Severino 

Vicente. Os livros publicados pelo Sesc, todos de autores potiguares, não podem ser 

comercializados, e ficam disponíveis para consulta e empréstimo gratuitos nas 

bibliotecas Sesc espalhadas pelo estado.  

  

Desse modo, a instituição cumpre suas missões de incentivar talentos locais, fomentar a 

cultura do estado, democratizar o acesso a manifestações e a produtos culturais e 

formar público. 

  

Sobre o autor 

  

Bruno Magalhães é nascido e criado em Assu RN. É autor de Confraria dos crônicos e de 

algumas canções e poemas. O homem que escrevia pro céu é seu primeiro romance. Atua 

como médico e mora em Natal. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 23.09.17 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG SNERI  DATA: 23.09.17 
 

Romance ambientado no sertão do 
Seridó é tema de livro lançado 
pelo Sesc 

 

Um poema escrito na telha e para o céu. Este é o mote d’O homem que escrevia pro 

céu, livro do escritor Bruno Magalhães, natural de Assu RN. A obra, publicada pelo 

Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 

Norte (Sesc RN), será lançada dia 28 de setembro, às 19h, nas área verde do Sesc 

Cidade Alta, em Natal. 

Nas 241 páginas d’O homem que escrevia pro céu, o leitor é envolvido por uma 

história encravada no sertão potiguar e com toques de realismo fantástico. Os 

personagens Neco e Libânio encontram uma telha quebrada e, ao juntar seus pedaços, 

percebem que formam um poema, mas não sabem quem escreveu em uma telha. Esse 

é o mote que vai levar esse aspirante a poeta e seu amigo sabido a uma história cheia 

http://www.sneri.blog.br/wp-content/uploads/2017/09/Capa-o-homem-que-escrevia-por-c%C3%A9u..jpg


 

de aventura, romance, brigas e reviravoltas que crescem à medida que o leitor 

envereda na trama. 

Esta é a 14ª publicação do Sesc RN – terceira só este ano. Em outubro, será lançado 

mais um livro: Uma releitura cascudiana para o folclore brasileiro, escrito por 

Severino Vicente. Os livros publicados pelo Sesc, todos de autores potiguares, não 

podem ser comercializados, e ficam disponíveis para consulta e empréstimo gratuitos 

nas bibliotecas Sesc espalhadas pelo estado. 

Desse modo, a instituição cumpre suas missões de incentivar talentos locais, fomentar 

a cultura do estado, democratizar o acesso a manifestações e a produtos culturais e 

formar público. 

Sobre o autor 

Bruno Magalhães é nascido e criado em Assu RN. É autor de Confraria dos 

crônicos e de algumas canções e poemas. O homem que escrevia pro céu é seu 

primeiro romance. Atua como médico e mora em Natal. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 22.09.17 
 

ROMANCE AMBIENTADO NO SERTÃO DO 

SERIDÓ É TEMA DE LIVRO LANÇADO PELO 

SESC 

 

Um poema escrito na telha e para o céu. Este é o mote d’O homem que 
escrevia pro céu, livro do escritor Bruno Magalhães, natural de Assu RN. A 
obra, publicada pelo Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), será lançada dia 28 de 
setembro, às 19h, nas área verde do Sesc Cidade Alta, em Natal. 
 
 
Nas 241 páginas d’O homem que escrevia pro céu, o leitor é envolvido por 
uma história encravada no sertão potiguar e com toques de realismo 
fantástico. Os personagens Neco e Libânio encontram uma telha quebrada e, 
ao juntar seus pedaços, percebem que formam um poema, mas não sabem 
quem escreveu em uma telha. Esse é o mote que vai levar esse aspirante a 
poeta e seu amigo sabido a uma história cheia de aventura, romance, brigas 
e reviravoltas que crescem à medida que o leitor envereda na trama. 
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Esta é a 14ª publicação do Sesc RN – terceira só este ano. Em outubro, será 
lançado mais um livro: Uma releitura cascudiana para o folclore 
brasileiro, escrito por Severino Vicente. Os livros publicados pelo Sesc, todos 
de autores potiguares, não podem ser comercializados, e ficam disponíveis 
para consulta e empréstimo gratuitos nas bibliotecas Sesc espalhadas pelo 
estado.  
 
Desse modo, a instituição cumpre suas missões de incentivar talentos locais, 
fomentar a cultura do estado, democratizar o acesso a manifestações e a 
produtos culturais e formar público. 
 
Sobre o autor 
 
Bruno Magalhães é nascido e criado em Assu RN. É autor de Confraria dos 
crônicos e de algumas canções e poemas. O homem que escrevia pro céu é 
seu primeiro romance. Atua como médico e mora em Natal. 

 

Serviço: 

O quê? Romance ambientado no sertão do Seridó é tema de livro lançado 

pelo Sesc 

Lançamento? Dia 28 de setembro (quinta-feira), às 19h  

 

Onde? Área verde do Sesc Cidade Alta (Rua Cel. Cascudo, 33, Cidade Alta, 

Natal/RN) 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 22.09.17 
 

Romance ambientado no sertão do 

Seridó é tema de livro lançado pelo 

Sesc 

 
Um poema escrito na telha e para o céu. Este é o mote d’O homem que escrevia pro 

céu, livro do escritor Bruno Magalhães, natural de Assu RN. A obra, publicada pelo 

Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 

Norte (Sesc RN), será lançada próxima quinta-feira (28) de setembro, às 19h, nas área 

verde do Sesc Cidade Alta, em Natal. 

Nas 241 páginas d’O homem que escrevia pro céu, o leitor é envolvido por uma 

história encravada no sertão potiguar e com toques de realismo fantástico. Os 

personagens Neco e Libânio encontram uma telha quebrada e, ao juntar seus pedaços, 

percebem que formam um poema, mas não sabem quem escreveu em uma telha. Esse 

é o mote que vai levar esse aspirante a poeta e seu amigo sabido a uma história cheia 

de aventura, romance, brigas e reviravoltas que crescem à medida que o leitor 

envereda na trama. 

Esta é a 14ª publicação do Sesc RN – terceira só este ano. Em outubro, será lançado 

mais um livro: Uma releitura cascudiana para o folclore brasileiro, escrito por 

Severino Vicente. Os livros publicados pelo Sesc, todos de autores potiguares, não 

podem ser comercializados, e ficam disponíveis para consulta e empréstimo gratuitos 

nas bibliotecas Sesc espalhadas pelo estado. 

Desse modo, a instituição cumpre suas missões de incentivar talentos locais, fomentar 

a cultura do estado, democratizar o acesso a manifestações e a produtos culturais e 

formar público. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Capa-o-homem-que-escrevia-por-c%C3%A9u..jpg


 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE  DATA: 22.09.17 
 

 

Festival Cultural e Gastronômico da Pipa 
começa nesta sexta-feira; Confira a 
programação 
Sol, mar e diversidade gastronômica são algumas das marcas de Pipa reverenciadas por turistas 

nacionais e estrangeiros. Mas a partir desta sexta-feira, 22, a praia já conhecida pelo astral 

cosmopolita, roteiros de charme e restaurantes sofisticados, receberá chefs renomados para uma 

semana de banquete culinário rodeado das belezas naturais do mais badalado destino turístico da 

região. 

O 13º Festival Cultural e Gastronômico da Pipa acontece entre 22 e 30 de setembro, agora em 

novo local, na avenida principal da Pipa (av. Baía dos Golfinhos). A edição 2017 passeará pelas 

muitas cozinhas brasileiras, desde o litoral, passando pela caatinga, a Amazônia, e da cozinha 

caiçara ao indígena do Centro-Oeste. O evento é realizado pela Ong Educapipa e a Setur RN é co-

realizadora, com recursos do Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial. 

“Uma das metas da Setur RN é construir um calendário cultural consolidado para interiorizar o 

turismo, sobretudo na baixa temporada. O Festival da Pipa, assim como o Fest Bossa & Jazz 

conseguem atrair turistas regionais, nacionais e internacionais para curtir a programação e gerar 

mais emprego e renda para a região”, ressalta o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. 

A programação estará recheada de oficinas, degustações e novidades, com estrutura ainda maior. 

No terreno vizinho ao terminal de ônibus será montado uma Cidade Gastronômica, onde espaços 

diversos, chamados de “Vilas” receberão ações simultâneas e o público poderá circular pelos 



 

espaços, degustar a cozinha de chefs a preços acessíveis e conferir ao vivo o concurso Novos 

talentos, só com receitas de tapiocas. 

No Concurso Gastronômico participam os melhores restaurantes, bares, bistrôs e cafés do 

balneário, e na última semana ainda acontece o divertido concurso Melhor Feijão da Pipa, para 

cozinha familiar. O Festival também terá cozinha ao vivo, feira gastronômica, shows musicais, 

encenações de teatro e mostra de artesanato. E o Sebrae-RN convocou a Associação dos 

Produtores de Ostras do RN para um festival dentro do festival. 

Além do patrocínio da Setur RN com recursos do Governo Cidadão, o Festival conta ainda com 

investimentos privados e também recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura Câmara 

Cascudo, bem como parcerias e apoios culturais. O Festival também contará com a promoção da 

Prefeitura de Tibau do Sul e apoio cultural do sistema Fecomércio/Sesc RN. 

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017 

22/09 – SEXTA-FEIRA 

18:00 – Solenidade de Abertura 

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana Ruth com 

renda revertida ao Projeto Afeto 

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de Ostras do Rio 

Grande do Norte) 

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga Carla Correia 

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja 

23/09 – SÁBADO 

15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram AVC e seus 

familiares – Coordenação chef Eugênio Cantídio 

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais 

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki 

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner 

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala 

24/09 – DOMINGO 

18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e José Matheus 

(Novos Talentos 2016) 

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes 

21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares 

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas 



 

18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente 

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José Martins 

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da Costa Oliveira 

23:00 – Premiação 

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal 

18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – Paulo José Silva 

Barbosa e João Alves da Costa Filho 

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante 

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral 

23:00 – Premiação 

27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa 

18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos Correa 

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz 

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane Reinaldo da 

Silva 

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa Larissa de 

Souza Freitas 

23:00 – Premiação 

28/09 – QUINTA-FEIRA 

18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes recebe um convidado 

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa 

21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa 

29/09 – SEXTA-FEIRA 

18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN 

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó 

21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros 

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro 

30/09 – SÁBADO 

18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João 

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes 

21:30 – Encerramento 



 

Todos os dias – Vila dos Chefs 

omidinhas preparadas no local para degustar 

Carla Correia (Masterchef Brasil) e Angelo Medeiros (Chef Senac) 

Warison Albino (Senac) e Miau Caldas 

Jonatã Canela (Chef Senac) 

Timoteo Domingos (Gastrotinga) 

Felipe Araújo 

Mariana Assayag 

PROGRAMAÇÃO NOS RESTAURANTES 

Restaurantes, bares, bistrôs, lanchonetes e cafés participam do Concurso Gastronômico nas 

categorias Prato Principal, Entrada e Sobremesa. A votação é feita no restaurante visitado, através 

de um prisma, onde o cliente deverá utilizar o aplicativo para fazer a leitura do QRCode. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 22.09.17 
 

FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO 

DA PIPA COMEÇA HOJE; VEJA 

PROGRAMAÇÃO 

 
Sol, mar e diversidade gastronômica são algumas das marcas de Pipa 

reverenciadas por turistas nacionais e estrangeiros. Mas a partir de hoje (22), a 

praia já conhecida pelo astral cosmopolita, roteiros de charme e restaurantes 

sofisticados, receberá chefs renomados para uma semana de banquete culinário 

rodeado das belezas naturais do mais badalado destino turístico da região. 

O 13º Festival Cultural e Gastronômico da Pipa acontece entre 22 e 30 de 

setembro, agora em novo local, na avenida principal da Pipa (av. Baía dos 

Golfinhos). A edição 2017 passeará pelas muitas cozinhas brasileiras, desde o 

litoral, passando pela caatinga, a Amazônia, e da cozinha caiçara ao indígena do 

Centro-Oeste. O evento é realizado pela Ong Educapipa e a Setur RN é co-

realizadora, com recursos do Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial. 

“Uma das metas da Setur RN é construir um calendário cultural consolidado para 

interiorizar o turismo, sobretudo na baixa temporada. O Festival da Pipa, assim 

como o Fest Bossa & Jazz conseguem atrair turistas regionais, nacionais e 

internacionais para curtir a programação e gerar mais emprego e renda para a 

região”, ressalta o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. 

A programação estará recheada de oficinas, degustações e novidades, com 

estrutura ainda maior. No terreno vizinho ao terminal de ônibus será montado 

uma Cidade Gastronômica, onde espaços diversos, chamados de “Vilas” 

receberão ações simultâneas e o público poderá circular pelos espaços, degustar 

a cozinha de chefs a preços acessíveis e conferir ao vivo o concurso Novos 

talentos, só com receitas de tapiocas. 

No Concurso Gastronômico participam os melhores restaurantes, bares, bistrôs e 

cafés do balneário, e na última semana ainda acontece o divertido concurso 

Melhor Feijão da Pipa, para cozinha familiar. O Festival também terá cozinha ao 

https://4.bp.blogspot.com/-niBD0dZtq9Y/WcUoS86dSoI/AAAAAAAApGc/SWSWwlaDL6Y-w_6rq2MXQLnJQBJPo1BiQCLcBGAs/s1600/Encontro-do-camar%25C3%25A3o-e-da-ostra.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-niBD0dZtq9Y/WcUoS86dSoI/AAAAAAAApGc/SWSWwlaDL6Y-w_6rq2MXQLnJQBJPo1BiQCLcBGAs/s1600/Encontro-do-camar%25C3%25A3o-e-da-ostra.jpg


 

vivo, feira gastronômica, shows musicais, encenações de teatro e mostra de 

artesanato. E o Sebrae-RN convocou a Associação dos Produtores de Ostras do 

RN para um festival dentro do festival. 

Além do patrocínio da Setur RN com recursos do Governo Cidadão, o Festival 

conta ainda com investimentos privados e também recursos oriundos da Lei de 

Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, bem como parcerias e apoios culturais. O 

Festival também contará com a promoção da Prefeitura de Tibau do Sul e apoio 

cultural do sistema Fecomércio/Sesc RN. 

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017 

22/09 – SEXTA-FEIRA 

18:00 – Solenidade de Abertura 

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana 

Ruth com renda revertida ao Projeto Afeto 

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de 

Ostras do Rio Grande do Norte) 

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga 

Carla Correia 

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja 

23/09 – SÁBADO 

15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram 

AVC e seus familiares – Coordenação chef Eugênio Cantídio 

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais 

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki 

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner 

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala 

24/09 – DOMINGO 

18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e 

José Matheus (Novos Talentos 2016) 

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes 

21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares 

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas 

18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes 

Neto 

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente 

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José 

Martins 

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da 

Costa Oliveira 

23:00 – Premiação 

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal 

18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – 

Paulo José Silva Barbosa e João Alves da Costa Filho 

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante 

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral 

23:00 – Premiação 

27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa 

18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos 

Correa 

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz 

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane 

Reinaldo da Silva 

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa 



 

Larissa de Souza Freitas 

23:00 – Premiação 

28/09 – QUINTA-FEIRA 

18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes 

recebe um convidado 

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa 

21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa 

29/09 – SEXTA-FEIRA 

18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN 

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó 

21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros 

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro 

30/09 – SÁBADO 

18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João 

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes 

21:30 – Encerramento 

Todos os dias – Vila dos Chefs 

omidinhas preparadas no local para degustar 

Carla Correia (Masterchef Brasil) e Angelo Medeiros (Chef Senac) 

Warison Albino (Senac) e Miau Caldas 

Jonatã Canela (Chef Senac) 

Timoteo Domingos (Gastrotinga) 

Felipe Araújo 

Mariana Assayag 

PROGRAMAÇÃO NOS RESTAURANTES 

Restaurantes, bares, bistrôs, lanchonetes e cafés participam do Concurso 

Gastronômico nas categorias Prato Principal, Entrada e Sobremesa. A votação é 

feita no restaurante visitado, através de um prisma, onde o cliente deverá utilizar 

o aplicativo para fazer a leitura do QRCode. 

 



 

VEÍCULO: BLOG NOVA CRUZ OFICIAL RN  DATA: 22.09.17 
 

Festival Cultural e 

Gastronômico da Pipa começa 

nesta sexta; veja programação 
Sol, mar e diversidade gastronômica são algumas das marcas de Pipa reverenciadas 

por turistas nacionais e estrangeiros. Mas a partir desta sexta-feira (22), a praia já 

conhecida pelo astral cosmopolita, roteiros de charme e restaurantes sofisticados, 

receberá chefs renomados para uma semana de banquete culinário rodeado das 

belezas naturais do mais badalado destino turístico da região. 

O 13º Festival Cultural e Gastronômico da Pipa acontece entre 22 e 30 de setembro, 

agora em novo local, na avenida principal da Pipa (av. Baía dos Golfinhos). A edição 

2017 passeará pelas muitas cozinhas brasileiras, desde o litoral, passando pela 

caatinga, a Amazônia, e da cozinha caiçara ao indígena do Centro-Oeste. O evento é 

realizado pela Ong Educapipa e a Setur RN é co-realizadora, com recursos do 

Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial. 

“Uma das metas da Setur RN é construir um calendário cultural consolidado para 

interiorizar o turismo, sobretudo na baixa temporada. O Festival da Pipa, assim como 

o Fest Bossa & Jazz conseguem atrair turistas regionais, nacionais e internacionais 

para curtir a programação e gerar mais emprego e renda para a região”, ressalta o 

secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. 

A programação estará recheada de oficinas, degustações e novidades, com estrutura 

ainda maior. No terreno vizinho ao terminal de ônibus será montado uma Cidade 

Gastronômica, onde espaços diversos, chamados de “Vilas” receberão ações 

simultâneas e o público poderá circular pelos espaços, degustar a cozinha de chefs a 

preços acessíveis e conferir ao vivo o concurso Novos talentos, só com receitas de 

tapiocas. 

No Concurso Gastronômico participam os melhores restaurantes, bares, bistrôs e 

cafés do balneário, e na última semana ainda acontece o divertido concurso Melhor 

Feijão da Pipa, para cozinha familiar. O Festival também terá cozinha ao vivo, feira 

gastronômica, shows musicais, encenações de teatro e mostra de artesanato. E o 



 

Sebrae-RN convocou a Associação dos Produtores de Ostras do RN para um festival 

dentro do festival. 

Além do patrocínio da Setur RN com recursos do Governo Cidadão, o Festival conta 

ainda com investimentos privados e também recursos oriundos da Lei de Incentivo à 

Cultura Câmara Cascudo, bem como parcerias e apoios culturais. O Festival também 

contará com a promoção da Prefeitura de Tibau do Sul e apoio cultural do sistema 

Fecomércio/Sesc RN. 

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017 

22/09 – SEXTA-FEIRA 

18:00 – Solenidade de Abertura 

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana 

Ruth com renda revertida ao Projeto Afeto 

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de 

Ostras do Rio Grande do Norte) 

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga 

Carla Correia 

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja 

23/09 – SÁBADO 

15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram AVC 

e seus familiares – Coordenação chef Eugênio Cantídio 

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais 

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki 

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner 

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala 

24/09 – DOMINGO 

18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e José 

Matheus (Novos Talentos 2016) 

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes 

21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares 

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas 

18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes 

Neto 

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente 

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José 

Martins 

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da Costa 



 

Oliveira 

23:00 – Premiação 

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal 

18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – Paulo 

José Silva Barbosa e João Alves da Costa Filho 

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante 

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral 

23:00 – Premiação 

27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa 

18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos 

Correa 

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz 

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane 

Reinaldo da Silva 

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa 

Larissa de Souza Freitas 

23:00 – Premiação 

28/09 – QUINTA-FEIRA 

18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes recebe 

um convidado 

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa 

21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa 

29/09 – SEXTA-FEIRA 

18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN 

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó 

21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros 

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro 

30/09 – SÁBADO 

18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João 

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes 

21:30 – Encerramento 

Todos os dias – Vila dos Chefs 

omidinhas preparadas no local para degustar 

Carla Correia (Masterchef Brasil) e Angelo Medeiros (Chef Senac) 

Warison Albino (Senac) e Miau Caldas 

Jonatã Canela (Chef Senac) 



 

Timoteo Domingos (Gastrotinga) 

Felipe Araújo 

Mariana Assayag 

PROGRAMAÇÃO NOS RESTAURANTES 

Restaurantes, bares, bistrôs, lanchonetes e cafés participam do Concurso 

Gastronômico nas categorias Prato Principal, Entrada e Sobremesa. A votação é feita 

no restaurante visitado, através de um prisma, onde o cliente deverá utilizar o 

aplicativo para fazer a leitura do QRCode. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG  DATA: 22.09.17 

Festival Cultural e Gastronômico da 
Pipa começa nesta sexta; veja 
programação 
 

Sol, mar e diversidade gastronômica são algumas das marcas de Pipa reverenciadas 

por turistas nacionais e estrangeiros. Mas a partir desta sexta-feira (22), a praia já 

conhecida pelo astral cosmopolita, roteiros de charme e restaurantes sofisticados, 

receberá chefs renomados para uma semana de banquete culinário rodeado das 

belezas naturais do mais badalado destino turístico da região. 

O 13º Festival Cultural e Gastronômico da Pipa acontece entre 22 e 30 de setembro, 

agora em novo local, na avenida principal da Pipa (av. Baía dos Golfinhos). A edição 

2017 passeará pelas muitas cozinhas brasileiras, desde o litoral, passando pela 

caatinga, a Amazônia, e da cozinha caiçara ao indígena do Centro-Oeste. O evento é 

realizado pela Ong Educapipa e a Setur RN é co-realizadora, com recursos do 

Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial. 

“Uma das metas da Setur RN é construir um calendário cultural consolidado para 

interiorizar o turismo, sobretudo na baixa temporada. O Festival da Pipa, assim como 

o Fest Bossa & Jazz conseguem atrair turistas regionais, nacionais e internacionais 

para curtir a programação e gerar mais emprego e renda para a região”, ressalta o 

secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. 

A programação estará recheada de oficinas, degustações e novidades, com estrutura 

ainda maior. No terreno vizinho ao terminal de ônibus será montado uma Cidade 

Gastronômica, onde espaços diversos, chamados de “Vilas” receberão ações 

simultâneas e o público poderá circular pelos espaços, degustar a cozinha de chefs a 



 

preços acessíveis e conferir ao vivo o concurso Novos talentos, só com receitas de 

tapiocas. 

No Concurso Gastronômico participam os melhores restaurantes, bares, bistrôs e 

cafés do balneário, e na última semana ainda acontece o divertido concurso Melhor 

Feijão da Pipa, para cozinha familiar. O Festival também terá cozinha ao vivo, feira 

gastronômica, shows musicais, encenações de teatro e mostra de artesanato. E o 

Sebrae-RN convocou a Associação dos Produtores de Ostras do RN para um festival 

dentro do festival. 

Além do patrocínio da Setur RN com recursos do Governo Cidadão, o Festival conta 

ainda com investimentos privados e também recursos oriundos da Lei de Incentivo à 

Cultura Câmara Cascudo, bem como parcerias e apoios culturais. O Festival também 

contará com a promoção da Prefeitura de Tibau do Sul e apoio cultural do sistema 

Fecomércio/Sesc RN. 

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017 

22/09 – SEXTA-FEIRA 
18:00 – Solenidade de Abertura 

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana 

Ruth com renda revertida ao Projeto Afeto 

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de 

Ostras do Rio Grande do Norte) 

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga 

Carla Correia 

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja 

23/09 – SÁBADO 
15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram AVC 

e seus familiares – Coordenação chef Eugênio Cantídio 

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais 

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki 

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner 

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala 

24/09 – DOMINGO 
18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e José 

Matheus (Novos Talentos 2016) 

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes 

21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares 

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas 
18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes 

Neto 

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente 

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José 

Martins 

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da Costa 

Oliveira 

23:00 – Premiação 



 

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal 
18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – Paulo 

José Silva Barbosa e João Alves da Costa Filho 

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante 

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral 

23:00 – Premiação 

27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa 
18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos 

Correa 

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz 

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane 

Reinaldo da Silva 

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa 

Larissa de Souza Freitas 

23:00 – Premiação 

28/09 – QUINTA-FEIRA 
18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes recebe 

um convidado 

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa 

21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa 

29/09 – SEXTA-FEIRA 
18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN 

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó 

21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros 

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro 

30/09 – SÁBADO 
18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João 

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes 

21:30 – Encerramento 

Todos os dias – Vila dos Chefs 
omidinhas preparadas no local para degustar 

Carla Correia (Masterchef Brasil) e Angelo Medeiros (Chef Senac) 

Warison Albino (Senac) e Miau Caldas 

Jonatã Canela (Chef Senac) 

Timoteo Domingos (Gastrotinga) 

Felipe Araújo 

Mariana Assayag 

PROGRAMAÇÃO NOS RESTAURANTES 
Restaurantes, bares, bistrôs, lanchonetes e cafés participam do Concurso 

Gastronômico nas categorias Prato Principal, Entrada e Sobremesa. A votação é feita 

no restaurante visitado, através de um prisma, onde o cliente deverá utilizar o 

aplicativo para fazer a leitura do QRCode. 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES  DATA: 22.09.17 
 

Festival Cultural e Gastronômico da Pipa começa 

hoje 

 
Sol, mar e diversidade gastronômica são algumas das marcas de Pipa reverenciadas por turistas 

nacionais e estrangeiros. Mas a partir de hoje (22), a praia já conhecida pelo astral cosmopolita, 

roteiros de charme e restaurantes sofisticados, receberá chefs renomados para uma semana de 

banquete culinário rodeado das belezas naturais do mais badalado destino turístico da região. 

 

O 13º Festival Cultural e Gastronômico da Pipa acontece entre 22 e 30 de setembro, agora em 

novo local, na avenida principal da Pipa (av. Baía dos Golfinhos). A edição 2017 passeará pelas 

muitas cozinhas brasileiras, desde o litoral, passando pela caatinga, a Amazônia, e da cozinha 

caiçara ao indígena do Centro-Oeste. O evento é realizado pela Ong Educapipa e a Setur RN é co-

realizadora, com recursos do Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial. 

 

“Uma das metas da Setur RN é construir um calendário cultural consolidado para interiorizar o 

turismo, sobretudo na baixa temporada. O Festival da Pipa, assim como o Fest Bossa & Jazz 

conseguem atrair turistas regionais, nacionais e internacionais para curtir a programação e gerar 

mais emprego e renda para a região”, ressalta o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. 

 

A programação estará recheada de oficinas, degustações e novidades, com estrutura ainda maior. 

No terreno vizinho ao terminal de ônibus será montado uma Cidade Gastronômica, onde espaços 

diversos, chamados de “Vilas” receberão ações simultâneas e o público poderá circular pelos 

espaços, degustar a cozinha de chefs a preços acessíveis e conferir ao vivo o concurso Novos 

talentos, só com receitas de tapiocas. 

 

No Concurso Gastronômico participam os melhores restaurantes, bares, bistrôs e cafés do 

balneário, e na última semana ainda acontece o divertido concurso Melhor Feijão da Pipa, para 

cozinha familiar. O Festival também terá cozinha ao vivo, feira gastronômica, shows musicais, 

encenações de teatro e mostra de artesanato. E o Sebrae-RN convocou a Associação dos 

Produtores de Ostras do RN para um festival dentro do festival. 

 

Além do patrocínio da Setur RN com recursos do Governo Cidadão, o Festival conta ainda com 

investimentos privados e também recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura Câmara 

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/festival-cultural-e-gastronomico-da-pipa-comeca-hoje/attachment/thumbnail_encontro-do-camarao-e-da-ostra/


 

Cascudo, bem como parcerias e apoios culturais. O Festival também contará com a promoção da 

Prefeitura de Tibau do Sul e apoio cultural do sistema Fecomércio/Sesc RN. 

  

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017 

22/09 – SEXTA-FEIRA 

18:00 – Solenidade de Abertura 

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana Ruth com 

renda revertida ao Projeto Afeto 

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de Ostras do Rio 

Grande do Norte) 

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga Carla Correia 

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja 

23/09 – SÁBADO 

15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram AVC e seus 

familiares – Coordenação chef Eugênio Cantídio 

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais 

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki 

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner 

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala 

24/09 – DOMINGO 

18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e José Matheus 

(Novos Talentos 2016) 

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes 

21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares 

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas 

18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente 

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José Martins 

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da Costa Oliveira 

23:00 – Premiação 

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal 

18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – Paulo José Silva 

Barbosa e João Alves da Costa Filho 

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante 

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral 

23:00 – Premiação 

27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa 

18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos Correa 

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz 

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane Reinaldo da 

Silva 

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa Larissa de 

Souza Freitas 

23:00 – Premiação 

28/09 – QUINTA-FEIRA 

18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes recebe um convidado 

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa 

21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa 

29/09 – SEXTA-FEIRA 

18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN 

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó 
21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros 

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro 



 

30/09 – SÁBADO 

18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João 

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes 

21:30 – Encerramento 

Todos os dias – Vila dos Chefs 

omidinhas preparadas no local para degustar 

Carla Correia (Masterchef Brasil) e Angelo Medeiros (Chef Senac) 

Warison Albino (Senac) e Miau Caldas 

Jonatã Canela (Chef Senac) 

Timoteo Domingos (Gastrotinga) 

Felipe Araújo 

Mariana Assayag 

PROGRAMAÇÃO NOS RESTAURANTES 

Restaurantes, bares, bistrôs, lanchonetes e cafés participam do Concurso Gastronômico nas 

categorias Prato Principal, Entrada e Sobremesa. A votação é feita no restaurante visitado, através 

de um prisma, onde o cliente deverá utilizar o aplicativo para fazer a leitura do QRCode. 

 
 



 

VEÍCULO: SITE VERSÁTIL NEWS  DATA: 22.09.17 
 

FESTIVAL CULTURAL E 
GASTRONÔMICO DA PIPA 
COMEÇA HOJE; VEJA 
PROGRAMAÇÃO 

Sol, mar e diversidade gastronômica são algumas das marcas de Pipa reverenciadas 

por turistas nacionais e estrangeiros. Mas a partir de hoje (22), a praia já conhecida 

pelo astral cosmopolita, roteiros de charme e restaurantes sofisticados, receberá chefs 

renomados para uma semana de banquete culinário rodeado das belezas naturais do 

mais badalado destino turístico da região. 

O 13º Festival Cultural e Gastronômico da Pipa acontece entre 22 e 30 de setembro, 

agora em novo local, na avenida principal da Pipa (av. Baía dos Golfinhos). A edição 

2017 passeará pelas muitas cozinhas brasileiras, desde o litoral, passando pela 

caatinga, a Amazônia, e da cozinha caiçara ao indígena do Centro-Oeste. O evento é 

realizado pela Ong Educapipa e a Setur RN é co-realizadora, com recursos do 

Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial. 

“Uma das metas da Setur RN é construir um calendário cultural consolidado para 

interiorizar o turismo, sobretudo na baixa temporada. O Festival da Pipa, assim como 

o Fest Bossa & Jazz conseguem atrair turistas regionais, nacionais e internacionais 

para curtir a programação e gerar mais emprego e renda para a região”, ressalta o 

secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. 

http://www.versatilnews.com.br/wp-content/uploads/2017/09/thumbnail_Encontro-do-camar%C3%A3o-e-da-ostra.jpg
http://www.versatilnews.com.br/wp-content/uploads/2017/09/thumbnail_Encontro-do-camar%C3%A3o-e-da-ostra.jpg


 

A programação estará recheada de oficinas, degustações e novidades, com estrutura 

ainda maior. No terreno vizinho ao terminal de ônibus será montado uma Cidade 

Gastronômica, onde espaços diversos, chamados de “Vilas” receberão ações 

simultâneas e o público poderá circular pelos espaços, degustar a cozinha de chefs a 

preços acessíveis e conferir ao vivo o concurso Novos talentos, só com receitas de 

tapiocas. 

No Concurso Gastronômico participam os melhores restaurantes, bares, bistrôs e 

cafés do balneário, e na última semana ainda acontece o divertido concurso Melhor 

Feijão da Pipa, para cozinha familiar. O Festival também terá cozinha ao vivo, feira 

gastronômica, shows musicais, encenações de teatro e mostra de artesanato. E o 

Sebrae-RN convocou a Associação dos Produtores de Ostras do RN para um festival 

dentro do festival. 

Além do patrocínio da Setur RN com recursos do Governo Cidadão, o Festival conta 

ainda com investimentos privados e também recursos oriundos da Lei de Incentivo à 

Cultura Câmara Cascudo, bem como parcerias e apoios culturais. O Festival também 

contará com a promoção da Prefeitura de Tibau do Sul e apoio cultural do sistema 

Fecomércio/Sesc RN. 

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017 

22/09 – SEXTA-FEIRA 

18:00 – Solenidade de Abertura 

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana 

Ruth com renda revertida ao Projeto Afeto 

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de 

Ostras do Rio Grande do Norte) 

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga 

Carla Correia 

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja 

23/09 – SÁBADO 

15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram AVC 

e seus familiares – Coordenação chef Eugênio Cantídio 

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais 

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki 

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner 

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala 

24/09 – DOMINGO 



 

18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e José 

Matheus (Novos Talentos 2016) 

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes 

21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares 

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas 

18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes 

Neto 

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente 

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José 

Martins 

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da Costa 

Oliveira 

23:00 – Premiação 

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal 

18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – Paulo 

José Silva Barbosa e João Alves da Costa Filho 

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante 

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral 

23:00 – Premiação 

27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa 

18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos 

Correa 

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz 

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane 

Reinaldo da Silva 

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa 

Larissa de Souza Freitas 

23:00 – Premiação 

28/09 – QUINTA-FEIRA 

18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes recebe 

um convidado 

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa 

21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa 

29/09 – SEXTA-FEIRA 



 

18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN 

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó 

21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros 

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro 

30/09 – SÁBADO 

18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João 

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes 

21:30 – Encerramento 

Todos os dias – Vila dos Chefs 
omidinhas preparadas no local para degustar 

Carla Correia (Masterchef Brasil) e Angelo Medeiros (Chef Senac) 

Warison Albino (Senac) e Miau Caldas 

Jonatã Canela (Chef Senac) 

Timoteo Domingos (Gastrotinga) 

Felipe Araújo 

Mariana Assayag 

PROGRAMAÇÃO NOS RESTAURANTES 

Restaurantes, bares, bistrôs, lanchonetes e cafés participam do Concurso 

Gastronômico nas categorias Prato Principal, Entrada e Sobremesa. A votação é feita 

no restaurante visitado, através de um prisma, onde o cliente deverá utilizar o 

aplicativo para fazer a leitura do QRCode. 

 

 



 

VEÍCULO: NOVO NOTÍCIAS ONLINE  DATA: 22.09.17 
 

Festival Cultural e Gastronômico da Pipa 

começa nesta sexta-feira  

 
Encontro do camarão com a ostra: prato no Festival Gastronômico de Pipa 
Sol, mar e diversidade gastronômica são algumas das marcas de Pipa reverenciadas por 

turistas nacionais e estrangeiros. Mas a partir desta sexta-feira (22), a praia já conhecida 

pelo astral cosmopolita, roteiros de charme e restaurantes sofisticados, receberá chefs 

renomados para uma semana de banquete culinário rodeado das belezas naturais do mais 

badalado destino turístico da região. 

O 13º Festival Cultural e Gastronômico da Pipa acontece entre 22 e 30 de setembro, agora 

em novo local, na avenida principal da Pipa (av. Baía dos Golfinhos). A edição 2017 

passeará pelas muitas cozinhas brasileiras, desde o litoral, passando pela caatinga, a 

Amazônia, e da cozinha caiçara ao indígena do Centro-Oeste. O evento é realizado pela 

Ong Educapipa e a Setur RN é co-realizadora, com recursos do Governo Cidadão via 

empréstimo do Banco Mundial. 

“Uma das metas da Setur RN é construir um calendário cultural consolidado para 

interiorizar o turismo, sobretudo na baixa temporada. O Festival da Pipa, assim como o Fest 

Bossa & Jazz conseguem atrair turistas regionais, nacionais e internacionais para curtir a 

programação e gerar mais emprego e renda para a região”, ressalta o secretário estadual de 

Turismo, Ruy Gaspar. 



 

A programação estará recheada de oficinas, degustações e novidades, com estrutura ainda 

maior. No terreno vizinho ao terminal de ônibus será montado uma Cidade Gastronômica, 

onde espaços diversos, chamados de “Vilas” receberão ações simultâneas e o público 

poderá circular pelos espaços, degustar a cozinha de chefs a preços acessíveis e conferir ao 

vivo o concurso Novos talentos, só com receitas de tapiocas. 

No Concurso Gastronômico participam os melhores restaurantes, bares, bistrôs e cafés do 

balneário, e na última semana ainda acontece o divertido concurso Melhor Feijão da Pipa, 

para cozinha familiar. O Festival também terá cozinha ao vivo, feira gastronômica, shows 

musicais, encenações de teatro e mostra de artesanato. E o Sebrae-RN convocou a 

Associação dos Produtores de Ostras do RN para um festival dentro do festival. 

Além do patrocínio da Setur RN com recursos do Governo Cidadão, o Festival conta ainda 

com investimentos privados e também recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura 

Câmara Cascudo, bem como parcerias e apoios culturais. O Festival também contará com a 

promoção da Prefeitura de Tibau do Sul e apoio cultural do sistema Fecomércio/Sesc RN. 

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017 

22/09 – SEXTA-FEIRA 

18:00 – Solenidade de Abertura 

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana Ruth 

com renda revertida ao Projeto Afeto 

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de Ostras 

do Rio Grande do Norte) 

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga Carla 

Correia 

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja 

23/09 – SÁBADO 

15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram AVC e 

seus familiares – Coordenação chef Eugênio Cantídio 

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais 

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki 

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner 

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala 

24/09 – DOMINGO 



 

18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e José 

Matheus (Novos Talentos 2016) 

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes 

21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares 

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas 

18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente 

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José Martins 

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da Costa 

Oliveira 

23:00 – Premiação 

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal 

18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – Paulo José 

Silva Barbosa e João Alves da Costa Filho 

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante 

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral 

23:00 – Premiação 

27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa 

18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos Correa 

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz 

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane 

Reinaldo da Silva 

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa Larissa 

de Souza Freitas 

23:00 – Premiação 

28/09 – QUINTA-FEIRA 

18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes recebe um 

convidado 



 

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa 

21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa 

29/09 – SEXTA-FEIRA 

18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN 

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó 

21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros 

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro 

30/09 – SÁBADO 

18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João 

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes 

21:30 – Encerramento 

Todos os dias – Vila dos Chefs 

omidinhas preparadas no local para degustar 

Carla Correia (Masterchef Brasil) e Angelo Medeiros (Chef Senac) 

Warison Albino (Senac) e Miau Caldas 

Jonatã Canela (Chef Senac) 

Timoteo Domingos (Gastrotinga) 

Felipe Araújo 

Mariana Assayag 

PROGRAMAÇÃO NOS RESTAURANTES 

Restaurantes, bares, bistrôs, lanchonetes e cafés participam do Concurso Gastronômico nas 

categorias Prato Principal, Entrada e Sobremesa. A votação é feita no restaurante visitado, 

através de um prisma, onde o cliente deverá utilizar o aplicativo para fazer a leitura do 

QRCode. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG NATAL RN NOTÍCIAS  DATA: 22.09.17 
 

FESTIVAL CULTURAL E 

GASTRONÔMICO DA PIPA COMEÇA 

HOJE 

 

Festival Cultural E Gastronômico Da Pipa Começa Hoje 

Sol, mar e diversidade gastronômica são algumas das marcas de Pipa reverenciadas por turistas 

nacionais e estrangeiros. Mas a partir de hoje (22), a praia já conhecida pelo astral cosmopolita, 

roteiros de charme e restaurantes sofisticados, receberá chefs renomados para uma semana de banquete 

culinário rodeado das belezas naturais do mais badalado destino turístico da região. 

O 13º Festival Cultural e Gastronômico da Pipa acontece entre 22 e 30 de setembro, agora em novo 

local, na avenida principal da Pipa (av. Baía dos Golfinhos). A edição 2017 passeará pelas muitas 

cozinhas brasileiras, desde o litoral, passando pela caatinga, a Amazônia, e da cozinha caiçara ao 

indígena do Centro-Oeste. O evento é realizado pela Ong Educapipa e a Setur RN é co-realizadora, 

com recursos do Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial. 

“Uma das metas da Setur RN é construir um calendário cultural consolidado para interiorizar o 

turismo, sobretudo na baixa temporada. O Festival da Pipa, assim como o Fest Bossa & Jazz 

conseguem atrair turistas regionais, nacionais e internacionais para curtir a programação e gerar mais 

emprego e renda para a região”, ressalta o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. 

A programação estará recheada de oficinas, degustações e novidades, com estrutura ainda maior. No 

terreno vizinho ao terminal de ônibus será montado uma Cidade Gastronômica, onde espaços diversos, 

chamados de “Vilas” receberão ações simultâneas e o público poderá circular pelos espaços, degustar a 

cozinha de chefs a preços acessíveis e conferir ao vivo o concurso Novos talentos, só com receitas de 

tapiocas. 



 

No Concurso Gastronômico participam os melhores restaurantes, bares, bistrôs e cafés do balneário, e 

na última semana ainda acontece o divertido concurso Melhor Feijão da Pipa, para cozinha familiar. O 

Festival também terá cozinha ao vivo, feira gastronômica, shows musicais, encenações de teatro e 

mostra de artesanato. E o Sebrae-RN convocou a Associação dos Produtores de Ostras do RN para um 

festival dentro do festival. 

Além do patrocínio da Setur RN com recursos do Governo Cidadão, o Festival conta ainda com 

investimentos privados e também recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, 

bem como parcerias e apoios culturais. O Festival também contará com a promoção da Prefeitura de 

Tibau do Sul e apoio cultural do sistema Fecomércio/Sesc RN. 

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017 

22/09 – SEXTA-FEIRA 
18:00 – Solenidade de Abertura 

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana Ruth com renda 

revertida ao Projeto Afeto 

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de Ostras do Rio 

Grande do Norte) 

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga Carla Correia 

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja 

23/09 – SÁBADO 
15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram AVC e seus familiares 

– Coordenação chef Eugênio Cantídio 

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais 

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki 

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner 

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala 

24/09 – DOMINGO 
18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e José Matheus (Novos 

Talentos 2016) 

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes 

21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares 

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas 
18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente 

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José Martins 

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da Costa Oliveira 

23:00 – Premiação 

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal 
18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – Paulo José Silva 

Barbosa e João Alves da Costa Filho 

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante 

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral 

23:00 – Premiação 

27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa 
18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos Correa 

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz 

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane Reinaldo da Silva 



 

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa Larissa de Souza 

Freitas 

23:00 – Premiação 

28/09 – QUINTA-FEIRA 
18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes recebe um convidado 

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa 

21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa 

29/09 – SEXTA-FEIRA 
18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN 

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó 

21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros 

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro 

30/09 – SÁBADO 
18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João 

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes 

21:30 – Encerramento 

Todos os dias – Vila dos Chefs 
omidinhas preparadas no local para degustar 

Carla Correia (Masterchef Brasil) e Angelo Medeiros (Chef Senac) 

Warison Albino (Senac) e Miau Caldas 

Jonatã Canela (Chef Senac) 

Timoteo Domingos (Gastrotinga) 

Felipe Araújo 

Mariana Assayag 

PROGRAMAÇÃO NOS RESTAURANTES 
Restaurantes, bares, bistrôs, lanchonetes e cafés participam do Concurso Gastronômico nas categorias 

Prato Principal, Entrada e Sobremesa. A votação é feita no restaurante visitado, através de um prisma, 

onde o cliente deverá utilizar o aplicativo para fazer a leitura do QRCode. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG SORAYA VIEIRA  DATA: 22.09.17 
 

Festival Cultural e Gastronômico da Pipa 

começa hoje; veja programação 
 

 

 

  

Sol, mar e diversidade gastronômica são algumas das marcas de Pipa reverenciadas por turistas 

nacionais e estrangeiros. Mas a partir de hoje (22), a praia já conhecida pelo astral cosmopolita, 

roteiros de charme e restaurantes sofisticados, receberá chefs renomados para uma semana de 

banquete culinário rodeado das belezas naturais do mais badalado destino turístico da região. 

O 13º Festival Cultural e Gastronômico da Pipa acontece entre 22 e 30 de setembro, agora em 

novo local, na avenida principal da Pipa (av. Baía dos Golfinhos). A edição 2017 passeará pelas 

muitas cozinhas brasileiras, desde o litoral, passando pela caatinga, a Amazônia, e da cozinha 

caiçara ao indígena do Centro-Oeste. O evento é realizado pela Ong Educapipa e a Setur RN é co-

realizadora, com recursos do Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial. 

“Uma das metas da Setur RN é construir um calendário cultural consolidado para interiorizar o 

turismo, sobretudo na baixa temporada. O Festival da Pipa, assim como o Fest Bossa & Jazz 

conseguem atrair turistas regionais, nacionais e internacionais para curtir a programação e gerar 

mais emprego e renda para a região”, ressalta o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. 

A programação estará recheada de oficinas, degustações e novidades, com estrutura ainda maior. 

No terreno vizinho ao terminal de ônibus será montado uma Cidade Gastronômica, onde espaços 

diversos, chamados de “Vilas” receberão ações simultâneas e o público poderá circular pelos 

espaços, degustar a cozinha de chefs a preços acessíveis e conferir ao vivo o concurso Novos 

talentos, só com receitas de tapiocas. 

No Concurso Gastronômico participam os melhores restaurantes, bares, bistrôs e cafés do 

balneário, e na última semana ainda acontece o divertido concurso Melhor Feijão da Pipa, para 

cozinha familiar. O Festival também terá cozinha ao vivo, feira gastronômica, shows musicais, 



 

encenações de teatro e mostra de artesanato. E o Sebrae-RN convocou a Associação dos 

Produtores de Ostras do RN para um festival dentro do festival. 

Além do patrocínio da Setur RN com recursos do Governo Cidadão, o Festival conta ainda com 

investimentos privados e também recursos oriundos da Lei de Incentivo à Cultura Câmara 

Cascudo, bem como parcerias e apoios culturais. O Festival também contará com a promoção da 

Prefeitura de Tibau do Sul e apoio cultural do sistema Fecomércio/Sesc RN. 

PROGRAMAÇÃO ARENA GASTRONÔMICA 2017 

22/09 – SEXTA-FEIRA 

18:00 – Solenidade de Abertura 

18:30 – Caribéu – Tacho Beneficente preparado pelos Chefs Paulo Machado e Ana Ruth com 

renda revertida ao Projeto Afeto 

19:00 – SEBRAE- RN apresenta a APROOSTRAS (Associação dos Produtores de Ostras do Rio 

Grande do Norte) 

20:30 – Sabor da Mente: O uso da neurociência na gastronomia com a Psicóloga Carla Correia 

FESTIM – Restaurante Oca Toca na Toca da Coruja 

23/09 – SÁBADO 

15:30 – Oficina Inclusiva: A Vida e Seus Sabores – Para pacientes que sofreram AVC e seus 

familiares – Coordenação chef Eugênio Cantídio 

18:30 – Eufrates – Harmonização com Cervejas Especiais 

19:30 – Os sabores que vem da Brasa com a Chef Paula Labaki 

20:45 – São Braz apresenta o Barista Davi Wagner 

21:45 – A Cozinha Nikkei de Edu Rejala 

24/09 – DOMINGO 

18:30 – Cozinha de Casa: Sabor, Saúde e Segurança por Profª Priscila Vanini e José Matheus 

(Novos Talentos 2016) 

20:00 – Redescoberta de sabores nordestinos – Chef Thiago Gomes 

21:30 – Cozinha Funcional Contemporânea – Chef Carol Linhares 

25/09 – SEGUNDA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Entradas 

18:00 – “Pão, Porco e PANC´s “ – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

19:00 – “Gingado da Redinha” – Daniel Medeiros e Tadeu Rena Valente 

20:00 – “Embrulhado de Tapioca Cremosa” – Jhonata Coelho Silva e Rodrigo José Martins 

21:00 – “Surpresa Nordestina” – Shirley Bezerra Alves e Sammyr Balbino da Costa Oliveira 

23:00 – Premiação 

26/09 – TERÇA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Prato Principal 

18:00 – “Rainha Branca das Feiras, com Cordeiro de Sol ao Molho da Terra” – Paulo José Silva 

Barbosa e João Alves da Costa Filho 

19:00 – “Mistura de Ginga” – Luiz Felipe Araújo e Neto Bernardino Gomes Neto 

20:00 – “Cordeiro Engomado” – Simone Grazyelle e Marcílio Cavalcante 

21:00 – “Tabatinga” – Rayanne da Silva Araújo e Raquel Costa Lins do Amaral 

23:00 – Premiação 

27/09 – QUARTA-FEIRA – Concurso Novos Talentos – Sobremesa 

18:00 – “Jardim de “MANI”” – Alexandre Daher Ferreira Sales e Cely dos Santos Correa 

19:00 – “MANI’ – Jefferson Mikael Gomes da Cruz 

20:00 – “Navegos” – Augusto Cesino Monteiro de Medeiros Neto e Thaline Rayane Reinaldo da 

Silva 



 

21:00 – “Os Sete Pecados Originais” – Reynaldo Gorgonha Neves Junior e Eloysa Larissa de 

Souza Freitas 

23:00 – Premiação 

28/09 – QUINTA-FEIRA 

18:30 – Help da Pipa Convida: A cozinheira famosa pelas cocadas e quitutes recebe um convidado 

20:00 – “Uma Porção de Sucesso” com o Chef Betão Barbosa 

21:30 – Concurso do Melhor feijão da Pipa 

29/09 – SEXTA-FEIRA 

18:30 – Descobrindo Sabores com SENAC RN 

20:30 – SEBRAE apresenta queijos artesanais do Seridó 

21:30 – Pães Artesanais com a gastróloga e padeira – Chef Luise Medeiros 

FESTIM – No Hotel Ponta do Madeiro 

30/09 – SÁBADO 

18:30 – Novos sabores da cozinha regional com o Chef Cumpade João 

20:00 – Nossa tribo, nossos valores, nossa comida – Chef Kalymaracaya Mendes 

21:30 – Encerramento 

Todos os dias – Vila dos Chefs 

omidinhas preparadas no local para degustar 

Carla Correia (Masterchef Brasil) e Angelo Medeiros (Chef Senac) 

Warison Albino (Senac) e Miau Caldas 

Jonatã Canela (Chef Senac) 

Timoteo Domingos (Gastrotinga) 

Felipe Araújo 

Mariana Assayag 

PROGRAMAÇÃO NOS RESTAURANTES 

Restaurantes, bares, bistrôs, lanchonetes e cafés participam do Concurso Gastronômico nas 

categorias Prato Principal, Entrada e Sobremesa. A votação é feita no restaurante visitado, através 

de um prisma, onde o cliente deverá utilizar o aplicativo para fazer a leitura do QRCode. 
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VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 22.09.17 
 

SÁBADO É DIA DE FEIJOADA NA RIBEIRA 

BOÊMIA 

 
Neste sábado (23) é dia da Feijoada Ribeira Boêmia – Mormaço, com um elenco de 
convidados mais que especiais. 
 
Serviço: 
Evento: Feijoada Ribeira Boêmia 
Data: Sábado, 23 de setembro. 
Horário: A partir das 15h 
Ingressos: valor promocional de R$ 15,00,  à venda nas Lojas Le Postiche (Midway e 
Natal Shopping) e no Mormaço. 
 

 

https://2.bp.blogspot.com/-xliDZLPWiQ0/WcUvaRmNgVI/AAAAAAAApHQ/YM4xtMnEzMg6p6Ct-rJ0vGyCw2WksBQ8QCLcBGAs/s1600/feijodadarobeirab.jpg
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VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA  DATA: 22.09.17 
 

Sábado (23) é dia de Feijoada Ribeira 

Boêmia 

 

Não esqueça, neste sábado (23), é dia da Feijoada Ribeira Boêmia – Mormaço, a 

partir das 15h, com um elenco de convidados mais que especiais. Ingressos 

antecipados, ao valor promocional de R$15, estão à venda nas Lojas Le Postiche 

(Midway e Natal Shopping) e no Mormaço. 

 
 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Feijoada-ribeira-boemia.jpeg
http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Feijoada-ribeira-boemia.jpeg


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR/FATOR RRH  DATA: 22.09.17 
 

Roda de Samba e feijoada amanhã no 

Mormaço 
Projeto Cultural realiza, novamente em parceria com o Mormaço, mais uma edição da já 

consagrada Feijoada Ribeira Boêmia, trazendo a sua Roda de Samba e dez convidados de peso, 

neste sábado, 23/09, a partir das 15h, apresentando um repertório especialíssimo, recheado de 

sucessos e sambas tradicionais que se eternizaram. 

 

 
Projeto Cultural realiza, novamente em parceria com o Mormaço, mais uma edição da já 

consagrada Feijoada Ribeira Boêmia, trazendo a sua Roda de Samba e dez convidados de peso, 

neste sábado, 23/09, a partir das 15h, apresentando um repertório especialíssimo, recheado de 

sucessos e sambas tradicionais que se eternizaram. 



 

Muito samba, cerveja gelada e ambiente descontraído, com a ilustre participação de ícones da 

música potiguar, como Ana Tomaz, André Anacleto (Amistad), Dani Negro, Diana Rafaelly, 

Dodora Cardoso, Heli Medeiros, Ivando Monte, Josy Ribeiro (Devotos do Samba), Lene Macêdo 

e Nara Costa, que darão o tom da Feijoada Ribeira Boêmia – Mormaço. 

“O sucesso das primeiras edições da Feijoada Ribeira Boêmia, suprindo antiga demanda do nosso 

público fiel, nos incentivou a levar, mais uma vez, essência cultural da Ribeira a outros cantos da 

Cidade, como no Mormaço, tendo o samba como instrumento de promoção e divulgação do bairro 

mais boêmio de Natal”, enfatiza Leonardo Galvão, um dos idealizadores e produtores do Projeto. 

A Roda de Samba Ribeira Boêmia estará composta por Leonardo Galvão (cavaquinho); Bruno 

César (flauta e sax); Anchieta Menezes (violão 7 cordas); Daniela Fernandes (voz); Ayrton Neto 

(voz e percussão); Flaubert Benício, Alfredo Carvalho e Weslley Silva “Cicinho” (percussão e 

efeitos gerais). 

Além da parceria com o Mormaço, a Feijoada Ribeira Boêmia conta ainda com importantes 

apoios culturais que viabilizam sua realização, como o Sistema Fecomércio Sesc Senac RN; 

ART&C Comunicação Integrada; Universitária FM; ABIH RN; CAA OAB RN; Le Postiche; 

Neutron; Le Postiche; e IdentFix. 

 

 



 

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 22.09.17 

GALERIA SESC CIDADE ALTA RECEBE PROPOSTAS PARA 

COMPOR CALENDÁRIO 2018 

 

Artistas visuais interessados em expor suas obras em 2018 na Galeria Sesc Cidade Alta, 

em Natal, podem entregar seus trabalhos até dia 20 de outubro. O Sistema Fecomércio, 

por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), selecionará seis propostas, que 

podem ser entregues presencialmente no Sesc Cidade Alta ou enviadas ao e-mail 

cultura@rn.sesc.com.br. 

Cada um dos seis artistas escolhidos receberá R$ 2.300 brutos para expor suas obras com 

temáticas livres, envolvendo técnicas como desenho, colagem, fotografia, gravura, 

pintura, escultura, cerâmica, objeto, instalação e mídias contemporâneas. O resultado será 

divulgado dia 10 de novembro, e as exposições acontecerão entre março e dezembro de 
2018. 

Além disso, o Sesc abriu outro edital relacionado a artes no Sesc Cidade Alta: serão 

selecionados sete trabalhos de artistas que realizarão a segunda intervenção artística no 

muro da unidade, que também abrange parte do muro do Senac RN. A primeira foi em 

2016, quando foram escolhidos cinco artistas para grafitar o espaço, voltado para a 
Avenida Câmara Cascudo. 

Para se candidatar, o (a) artista precisa residir no estado. Ambos os editais estão 

disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

 
 

 

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Galeria-Sesc.-Ft.Moraes-Neto-13.jpg
http://www.sescrn.com.br/


 

SENAC 
VEÍCULO: NOVO JORNAL DATA: 23.09.17 EDITORIA: FLASHES DO SERIDÓ 
 



 

VEÍCULO: BLOG DE ASSIS  DATA: 22.09.17 
 

 



 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DE OLHO NO ASSÚ  DATA: 23.09.17 
 

Assú: executivo celebra parceria com o senac/rn para viabilizar cursos 
de capacitação 

 

A administração do prefeito Gustavo Soares construiu nesta sexta-feira, dia 
22, mais uma parceria institucional com foco na capacitação de recursos 
humanos, principalmente do segmento jovem do município. Representado 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e 
Habitação, o Poder Executivo consorciou-se ao núcleo regional 
do Senac/RN, em Assú, por meio do qual viabilizará a presença da Unidade 
Móvel de Informática e Gestão da entidade, na cidade. Através de tal veículo, 
que se localizará ao lado da Praça São João, a Prefeitura e 
o Senac/RN oportunizarão para a juventude local e outras pessoas a chance 
de qualificação profissional por meio de duas turmas de Informática Básica 
com Internet, com duração de 60 horas. Cada turma englobará 14 
participantes, totalizando 28 pessoas. As turmas iniciarão as atividades 



 

didático-pedagógicas no dia 17 de outubro e se prolongarão até o dia 11 de 
novembro, nos turnos vespertino e noturno. Na parte da tarde a agenda 
transcorrerá entre 14 e 17 horas, enquanto à noite obedecerá ao horário de 
18 às 21 horas. A secretária Helenora Rocha frisou que a demanda dos 
cursos será preenchida pelo público assistido em programas, projetos e 
serviços que são contemplados pelo programa Bolsa Família, ou seja, 
atingindo o nicho de maior vulnerabilidade social. “Esta ação atende a um 
compromisso de campanha de Dr. Gustavo que foi o de garantir apoio à 
capacitação da juventude e da população do Assú”, declarou a secretária. 
Prefeitura Municipal do Assú Secretaria de Comunicação e Ouvidoria 
 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG PROGRAMA REGISTRANDO  DATA: 23.09.17 
 

ASSÚ: EXECUTIVO CELEBRA PARCERIA COM 
O SENAC/RN PARA VIABILIZAR CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO 

 

http://programaregistrando.com.br/assu-executivo-celebra-parceria-com-o-senacrn-para-viabilizar-cursos-de-capacitacao/
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http://programaregistrando.com.br/assu-executivo-celebra-parceria-com-o-senacrn-para-viabilizar-cursos-de-capacitacao/


 

A administração do prefeito Gustavo Soares construiu nesta sexta-feira, dia 22, mais uma 

parceria institucional com foco na capacitação de recursos humanos, principalmente do 

segmento jovem do município. Representado pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Trabalho, Cidadania e Habitação, o Poder Executivo consorciou-se ao núcleo 

regional do Senac/RN, em Assú, por meio do qual viabilizará a presença da Unidade Móvel 

de Informática e Gestão da entidade, na cidade. 

Através de tal veículo, que se localizará ao lado da Praça São João, a Prefeitura e o 

Senac/RN oportunizarão para a juventude local e outras pessoas a chance de qualificação 

profissional por meio de duas turmas de Informática Básica com Internet, com duração de 

60 horas. Cada turma englobará 14 participantes, totalizando 28 pessoas. As turmas 

iniciarão as atividades didático-pedagógicas no dia 17 de outubro e se prolongarão até o 

dia 11 de novembro, nos turnos vespertino e noturno. 

Na parte da tarde a agenda transcorrerá entre 14 e 17 horas, enquanto à noite obedecerá 

ao horário de 18 às 21 horas. A secretária Helenora Rocha frisou que a demanda dos 

cursos será preenchida pelo público assistido em programas, projetos e serviços que são 

contemplados pelo programa Bolsa Família, ou seja, atingindo o nicho de maior 

vulnerabilidade social. “Esta ação atende a um compromisso de campanha de Dr. Gustavo 

que foi o de garantir apoio à capacitação da juventude e da população do Assú”, declarou 

a secretária. 

Prefeitura Municipal do Assú 

Secretaria de Comunicação e Ouvidoria 
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Cidadania: Executivo celebra parceria com o Senac/RN 
para viabilizar cursos de capacitação 

 

 

Imagens: Reprodução/Assessoria 
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A administração do prefeito Gustavo Soares construiu nesta sexta-feira (22), 
mais uma parceria institucional com foco na capacitação de recursos 
humanos, principalmente do segmento jovem do município. 
Representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, 
Cidadania e Habitação, o Poder Executivo consorciou-se ao núcleo regional 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN (Senac/RN), em 
Assú, por meio do qual viabilizará a presença da Unidade Móvel de 
Informática e Gestão da entidade, na cidade. 
Através de tal veículo, que se localizará ao lado da Praça São João, a 
Prefeitura e o Senac/RN oportunizarão para a juventude local e outras 
pessoas a chance de qualificação profissional por meio de duas turmas de 
Informática Básica com Internet, com duração de 60 horas. 
Cada turma englobará 14 participantes, totalizando 28 pessoas, salienta 
informação da Secretaria de Comunicação e Ouvidoria. 
As turmas iniciarão as atividades didático-pedagógicas no dia 17 de outubro 
e se prolongarão até o dia 11 de novembro, nos turnos vespertino e noturno. 
Na parte da tarde a agenda transcorrerá entre 14h e 17h, enquanto à noite 
obedecerá ao horário de 18h às 21h. 
A secretária Helenora Rocha frisou que a demanda dos cursos será 
preenchida pelo público assistido em programas, projetos e serviços que são 
contemplados pelo programa Bolsa Família, ou seja, atingindo o nicho de 
maior vulnerabilidade social. 
“Esta ação atende a um compromisso de campanha de Dr. Gustavo que foi o 
de garantir apoio à capacitação da juventude e da população do Assú”, 
declarou a secretária. 
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Cidadania: Executivo celebra parceria com o 
Senac/RN para viabilizar cursos de capacitação 

 

Imagens: Reprodução/Assessoria 

 
A administração do prefeito Gustavo Soares construiu nesta sexta-feira (22), mais uma 
parceria institucional com foco na capacitação de recursos humanos, principalmente do 
segmento jovem do município. 
Representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e 
Habitação, o Poder Executivo consorciou-se ao núcleo regional do Serviço Nacional de 
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Aprendizagem Comercial do RN (Senac/RN), em Assú, por meio do qual viabilizará a 
presença da Unidade Móvel de Informática e Gestão da entidade, na cidade. 
Através de tal veículo, que se localizará ao lado da Praça São João, a Prefeitura e o 
Senac/RN oportunizarão para a juventude local e outras pessoas a chance de 
qualificação profissional por meio de duas turmas de Informática Básica com Internet, 
com duração de 60 horas. 
Cada turma englobará 14 participantes, totalizando 28 pessoas, salienta informação da 
Secretaria de Comunicação e Ouvidoria. 
As turmas iniciarão as atividades didático-pedagógicas no dia 17 de outubro e se 
prolongarão até o dia 11 de novembro, nos turnos vespertino e noturno. 
Na parte da tarde a agenda transcorrerá entre 14h e 17h, enquanto à noite obedecerá 
ao horário de 18h às 21h. 
A secretária Helenora Rocha frisou que a demanda dos cursos será preenchida pelo 
público assistido em programas, projetos e serviços que são contemplados pelo 
programa Bolsa Família, ou seja, atingindo o nicho de maior vulnerabilidade social. 
“Esta ação atende a um compromisso de campanha de Dr. Gustavo que foi o de garantir 
apoio à capacitação da juventude e da população do Assú”, declarou a secretária. 
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 Projeto Nossa Cidade #TamoJuntoNatal marca celebração do 

dia municipal do bairro das Rocas 

 
Alex Régis 

O sábado (23) foi de muita cidadania, saúde, lazer, esporte e artes no bairro das Rocas, 

zona leste da cidade, com a realização de mais uma edição do Projeto Nossa Cidade 

#TamoJuntoNatal. O evento que aconteceu na Escola Municipal Henrique Castriciano 

marcou a celebração do Dia Municipal do Bairro das Rocas. O prefeito Carlos Eduardo 

participou ativamente das atividades ao lado do vice-prefeito Álvaro Dias e dos secretários 

municipais. 

 

Foram oferecidos serviços como emissão de carteira de identidade, CPF e carteira de 

artesão, atendimento de odontologia, medicina do trabalho, saúde ocupacional e 

informática; corte de cabelo e esmaltação, recreação, serviços de orientação jurídica.  

 

A população também foi beneficiada com orientação ao consumidor, informação sobre os 

serviços oferecidos pelos equipamentos da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para 

Mulheres (Semul), atividades artísticas e culturais, emissão do cartão do idoso, cartão de 

estacionamento, carteira de estudante, atendimento na unidade móvel do Cadastro Único, 

oficina de reciclagem, atualização do cadastro do programa Minha Casa Minha Vida, entre 

outros serviços.  

 

Carlos Eduardo agradeceu os parceiros das ação e ressaltou a importância do projeto 

Nossa Cidade, pois aproxima a população dos serviços oferecidos pela Prefeitura do Natal: 

"Muitas vezes a população não consegue chegar aos locais onde esses serviços são 

oferecidos diariamente e eventos dessa natureza ajudam a suprir essa necessidade e 

elevam os valores de cidadania", destacou. 

 

O prefeito ainda fez um balanço dos diversos benefícios que a atual gestão trouxe ao 

bairro das Rocas e para as demais comunidades da zona leste de Natal como: Mercado do 



 

Peixe; Residencial Maruim; Mercado das Rocas; reurbanização da orla dentre outras 

obras.  

 

A dona de casa Maria do Socorro,28, foi até a escola querendo fazer a sua carteira de 

trabalho e saiu satisfeita com o atendimento: "Tava querendo tirar minha carteira de 

trabalho e hoje tive a oportunidade de fazer isso. Fui muito bem atendida e estou feliz". 

Quem também aprovou o sábado de serviços foi o pedreiro Marcos Silva (46). Ele cortou o 

cabelo e não escondia a satisfação com o novo visual: "Com as obrigações diárias as vezes 

esquecemos de atitudes básicas como cortar o cabelo e hoje fui beneficiado". 

 

De acordo com a Secretária Adjunta da Secretaria de Planejamento (Sempla), Joanna 

Guerra, o objetivo do Nossa Cidade é promover a integração entre a gestão municipal e a 

cidade por meio da realização de uma ação multissetorial e integrada que visa ampliar o 

acesso da população à informação, aos serviços públicos e a atividades de esporte, lazer e 

arte. 

 

Participaram do evento a secretária estadual de Assistência Social, Julliane Faria, além dos 

vereadores Ubaldo Fernandes; Dinarte Torres; Felipe Alves; Nina Souza; Preto Aquino e 

Kleber Fernandes. 

 

Entre os parceiros da Prefeitura do Natal para realizar o Nossa Cidade estão o sistema 

Fiern, Fecomércio, Sebrae, Sesi, Senac, Secretaria do Estado do Trabalho, da Habitação e 

da Assistência Social (Sethas) e o Instituto Técnico-Cientifico de Pericia (Itep). O projeto 

conta ainda com o apoio da Farmácia Santa Fé, OAB e do Gabinete do Vereador Ubaldo 

Fernandes. 
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 Rocas recebe o programa Nossa Cidade neste sábado 

 
Alex Régis 

Para celebrar o Dia Municipal do Bairro das Rocas, a edição do Projeto Nossa Cidade 

#TamoJuntoNatal levará vários serviços gratuitos e ações sociais para os moradores do 

bairro na edição do próximo sábado (23), que acontece das 8h às 15h, na Escola Municipal 

Henrique Castriciano. O evento é realizado pela Prefeitura do Natal, coordenado pela 

Secretaria Municipal de Planejamento, participação de todas as secretarias municipais e 

parceiros. 

 

De acordo com a Secretária Adjunta da Secretaria de Planejamento (Sempla), Joanna 

Guerra, o objetivo do Nossa Cidade é promover a integração entre a gestão municipal e a 

cidade por meio da realização de uma ação multissetorial e integrada que visa ampliar o 

acesso da população à informação, aos serviços públicos e a atividades de esporte, lazer e 

arte. 

 

Serão oferecendo serviços como emissão de carteira de identidade, CPF e carteira de 

artesão, atendimento de odontologia, medicina do trabalho, saúde ocupacional e 

informática; corte de cabelo e esmaltação, recreação, serviços de orientação jurídica.  

 

Estarão disponíveis ainda orientação ao consumidor, informação sobre os serviços dos 

oferecidos pelos equipamentos da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres 

(Semul), atividades artísticas e culturais, emissão do cartão do idoso, cartão de 

estacionamento, carteira de estudante, atendimento na unidade móvel do Cadastro Único, 

oficina de reciclagem, atualização do cadastro do programa Minha Casa Minha Vida, entre 

outros serviços.  

 

Entre os parceiros da Prefeitura do Natal para realizar o Nossa Cidade estão o sistema 

Fiern, Fecomércio, Sebrae, Sesi, Senac, Secretaria do Estado do Trabalho, da Habitação e 

da Assistência Social (Sethas) e o Instituto Técnico-Cientifico de Pericia (Itep). O projeto 



 

conta ainda com o apoio da Farmácia Santa Fé, OAB e do Gabinete do Vereador Ubaldo 

Fernandes. 

 

A Escola Municipal Henrique Castriciano está localizada na Rua Décio Fonseca, 663, bairro 

das Rocas. 
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ROCAS RECEBE O PROGRAMA NOSSA 

CIDADE NESTE SÁBADO 

 

Rocas Recebe O Programa Nossa Cidade Neste Sábado 

Para celebrar o Dia Municipal do Bairro das Rocas, a edição do Projeto Nossa Cidade 

#TamoJuntoNatal levará vários serviços gratuitos e ações sociais para os moradores do bairro na edição 

do próximo sábado (23), que acontece das 8h às 15h, na Escola Municipal Henrique Castriciano. O 

evento é realizado pela Prefeitura do Natal, coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento, 

participação de todas as secretarias municipais e parceiros. 

De acordo com a Secretária Adjunta da Secretaria de Planejamento (Sempla), Joanna Guerra, o 

objetivo do Nossa Cidade é promover a integração entre a gestão municipal e a cidade por meio da 

realização de uma ação multissetorial e integrada que visa ampliar o acesso da população à informação, 

aos serviços públicos e a atividades de esporte, lazer e arte. 

Serão oferecendo serviços como emissão de carteira de identidade, CPF e carteira de artesão, 

atendimento de odontologia, medicina do trabalho, saúde ocupacional e informática; corte de cabelo e 

esmaltação, recreação, serviços de orientação jurídica. 

Estarão disponíveis ainda orientação ao consumidor, informação sobre os serviços dos oferecidos pelos 

equipamentos da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (Semul), atividades 

artísticas e culturais, emissão do cartão do idoso, cartão de estacionamento, carteira de estudante, 

atendimento na unidade móvel do Cadastro Único, oficina de reciclagem, atualização do cadastro do 

programa Minha Casa Minha Vida, entre outros serviços. 

Entre os parceiros da Prefeitura do Natal para realizar o Nossa Cidade estão o sistema Fiern, 

Fecomércio, Sebrae, Sesi, Senac, Secretaria do Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência 

Social (Sethas) e o Instituto Técnico-Cientifico de Pericia (Itep). O projeto conta ainda com o apoio da 

Farmácia Santa Fé, OAB e do Gabinete do Vereador Ubaldo Fernandes. 

A Escola Municipal Henrique Castriciano está localizada na Rua Décio Fonseca, 663, bairro das 

Rocas. 

 

https://maps.google.com/?q=Rua+D%C3%A9cio+Fonseca,+663&entry=gmail&source=g
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Rocas recebe o programa Nossa 

Cidade neste sábado 
Serão oferecendo serviços como emissão de carteira de identidade, CPF e carteira de artesão 

Por Redação 

 

Para celebrar o Dia Municipal do Bairro das Rocas, a edição do Projeto Nossa Cidade 

#TamoJuntoNatal levará vários serviços gratuitos e ações sociais para os moradores do bairro na 

edição do próximo sábado (23), que acontece das 8h às 15h, na Escola Municipal Henrique 

Castriciano. O evento é realizado pela Prefeitura do Natal, coordenado pela Secretaria Municipal 

de Planejamento, participação de todas as secretarias municipais e parceiros. 

De acordo com a Secretária Adjunta da Secretaria de Planejamento (Sempla), Joanna Guerra, o 

objetivo do Nossa Cidade é promover a integração entre a gestão municipal e a cidade por meio da 

realização de uma ação multissetorial e integrada que visa ampliar o acesso da população à 

informação, aos serviços públicos e a atividades de esporte, lazer e arte. 

Serão oferecendo serviços como emissão de carteira de identidade, CPF e carteira de artesão, 

atendimento de odontologia, medicina do trabalho, saúde ocupacional e informática; corte de 

cabelo e esmaltação, recreação, serviços de orientação jurídica. 

Estarão disponíveis ainda orientação ao consumidor, informação sobre os serviços dos oferecidos 

pelos equipamentos da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (Semul), 

atividades artísticas e culturais, emissão do cartão do idoso, cartão de estacionamento, carteira de 

estudante, atendimento na unidade móvel do Cadastro Único, oficina de reciclagem, atualização 

do cadastro do programa Minha Casa Minha Vida, entre outros serviços. 



 

Entre os parceiros da Prefeitura do Natal para realizar o Nossa Cidade estão o sistema Fiern, 

Fecomércio, Sebrae, Sesi, Senac, Secretaria do Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência 

Social (Sethas) e o Instituto Técnico-Cientifico de Pericia (Itep). O projeto conta ainda com o 

apoio da Farmácia Santa Fé, OAB e do Gabinete do Vereador Ubaldo Fernandes. 

A Escola Municipal Henrique Castriciano está localizada na Rua Décio Fonseca, 663, bairro das 

Rocas. 
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