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VEÍCULO: BLOG ROSALIE ARRUDA  DATA: 25.11.18 
 

Gastronomia em Macaíba 

 
Gastronomia  

O Senac de Macaíba vai oferecer cursos de gastronomia no município.  

Para isso, recebeu a novíssima Cozinha Laboratório e abriu inscrições para o 

curso de Culinária Natalina e Doces e Salgados para Festas, com previsão para 

ocorrer em dezembro. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA  DATA: 23.11.18 
 

Senac inaugura Cozinha Laboratório em 
Macaíba 
 

 
O Senac realizou o lançamento da sua Cozinha Laboratório no município de Macaíba, 
na última terça-feira (20). Estiveram presentes ao evento o vice-presidente da 
Fecomércio RN e presidente do Sindcomércio Macaíba, Luiz Lacerda, o prefeito 
Fernando Cunha e o diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, além de outras 
autoridades e empresários locais. 
 
A partir de dezembro, a Instituição começa a ofertar cursos no segmento de 
Gastronomia no município. Entre as capacitações com matrículas abertas estão: 
Culinária Natalina, a ser realizado no período de 3 a 7 de dezembro, e Doces e 
Salgados para Festas, com previsão para ocorrer de 10 a 14 de dezembro. 
 
O presidente do Sindcomércio Macaíba, Luiz Lacerda, destacou a importância da 
presença do Senac para o município. “Temos na nossa cidade uma Instituição séria, 
comprometida em preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Estamos certos 
de que este novo laboratório permitirá o desenvolvimento da Gastronomia na nossa  

https://1.bp.blogspot.com/--VYOltDEORA/W_g7Spzp1sI/AAAAAAACHwA/lYiwmuAvZfgvHoepjjckaDpquLIlJsyNQCLcBGAs/s1600/Lanc%25CC%25A7amento-dos-Cursos-de-Gastronomia-Senac-Macai%25CC%2581ba-2-484x363.jpg
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cidade, uma vez que as pessoas terão acesso à treinamento com instrutores e 
equipamentos de excelente qualidade”, afirmou. 
 
O prefeito Fernando Cunha parabenizou a Instituição pelo investimento e destacou 
importância da qualificação profissional. “Sabemos que quanto mais preparadas as 
pessoas estiverem melhor é o nível da qualidade dos serviços prestados no 
município”, disse. 
 
Para o diretor regional do Senac RN, Raniery Pimenta, o novo equipamento permitirá 
à Instituição ampliar seu portfólio, atendendo a demanda de Macaíba e municípios 
vizinhos. 
 
Os interessados em realizar matrículas podem acessar o site 
www.rn.senac.br ou irem presencialmente em uma das unidades do 
Senac. 
 
Fecomércio RN 
 
 
 
 
 
 



 

SESC E SENAC  
VEÍCULO: SITE VERSÁTIL NEWS  DATA: 25.11.18 
 

Autoridades prestigiam último dia do Natal 
Fest Gourmet no Terminal de Passageiros 
do Porto de Natal 

Terminou na noite deste sábado (24) o Natal Fest Gourmet, evento que 
faz parte da programação do Natal em Natal  e que ocorreu no Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto de Natal.  O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (MDB), voltou a participar do evento, já que tinha prestigiado na 
sexta-feira (23). Também participaram, o Comandante do 3º Distrito 
Naval, Almirante Leandro, secretários municipais e o presidente da CDL 
Natal, Augusto Vaz. 

O acesso e as inscrições eram gratuitas para os minicursos, palestras, 
seminário, oficinas e boa música. E teve a feira gastronômica oferecendo 
produtos direto do produtor ou degustações no espaço de restaurantes e 
bares. 

O Natal Fest Gourmet contou com patrocínio da Prefeitura de Natal e 
Unimed Natal através do Programa Djalma Maranhão de Incentivo à 
Cultura. Também contou com a parceria e ações importantes de 
entidades parceiras: SENAC, SESC, SESI, SENAI E SEBRAE-RN. 

No segmento de restaurantes, o público conferiu pratos elaborados pelos 
restaurantes Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha Ecológica 
Deborah Sá, Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, Johnny e Joey, Massa 
Fina, Caroli Doces, CrooksCookie e Subway. Para a criançada, o Natal 
Fest Gourmet reservou um lugar especial com o espaço kids coordenado 
pela empresa Divirta Kids.  

O evento organizado por Habib Chalita e Jener Tinoco homenageou 
Tadeu Lubambo, pela referência na gastronomia.  

 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/HEITOR GREGÓRIO  DATA: 25.11.18 
 

Autoridades prestigiam último dia do 
Natal Fest Gourmet no Terminal de 
Passageiros do Porto de Natal 
Terminou na noite deste sábado (24) o Natal Fest Gourmet, evento que faz parte 
da programação do Natal em Natal e que ocorreu no Terminal Marítimo de 

Passageiros do Porto de Natal. O prefeito de Natal, Álvaro Dias (MDB), voltou a 
participar do evento, já que tinha prestigiado na sexta-feira (23). Também 
participaram, o Comandante do 3º Distrito Naval, Almirante Leandro, secretários 
municipais e o presidente da CDL Natal, Augusto Vaz. 

O acesso e as inscrições eram gratuitas para os minicursos, palestras, seminário, 

oficinas e boa música. Eteve a feira gastronômica oferecendo produtos direto do 

produtor ou degustações no espaço de restaurantes e bares. 

O Natal Fest Gourmet contou com patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed 

Natal através do Programa Djalma Maranhão de Incentivo à Cultura. Também 

contou com a parceria e ações importantes de entidades parceiras: SENAC, SESC, 

SESI, SENAI E SEBRAE-RN. 

 No segmento de restaurantes, o público conferiu pratos elaborados pelos 

restaurantes Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha Ecológica Deborah Sá, 

Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, Johnny e Joey, Massa Fina, Caroli Doces, 

CrooksCookie e Subway. Para a criançada, o Natal Fest Gourmet reservou um 

lugar especial com o espaço kids coordenado pela empresa Divirta Kids. 

 O evento organizado por Habib Chalita e Jener Tinoco homenageou Tadeu Lubambo, pela 

referência na gastronomia. 

 



 

VEÍCULO: BLOG ELIAS MEDEIROS  DATA: 24.11.18 
 

Natal Fest Gourmet termina neste sábado (24). 

 
Natal Fest Gourmet termina neste sábado. 

Redação/Portal de notícias e fotojornalismo Natal/eliasjornalista.com 

Termina neste sábado (24) a segunda edição do Natal Fest Gourmet, que começou desde a 
quinta-feira (22), no Terminal de Passageiros de Natal, às margens do rio Potengi. Das 18h à 
meia-noite, o visitante terá atividades para participar no evento. O acesso e as inscrições são 
gratuitas para os minicursos, palestras, seminário, oficinas e boa música. 

A feira gastronômica oferece produtos direto do produtor ou degustações no espaço de 
restaurantes e bares, que dispõem de pratos no valor abaixo de R$ 20. Inserido no calendário do 
Natal em Natal, o Natal Fest Gourmet conta com patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal 
através do Programa Djalma Maranhão de Incentivos Culturais. Também conta com a parceria e 
ações importantes de entidades parceiras SENAC, SESC, SESI, SENAI E Sebrae-RN. 

Neste sábado, das 18h às 21h, será a vez de Chico Bethoven e Regional Choro do Elefante 
realizar show em uma viagem pelas origens da música brasileira, do choro aos maxixes e valsas. 
Encerra com sambinhas e choros de Larissa Costa, a partir das 21h. 

Tem ainda a apresentação da oficina Ceia 19h às 22h, com a simulação de jantar para 4 
pessoas, realizada por Marília, Beth e Juliana, chefs do Senac. 

http://eliasjornalista.com/natal-fest-gourmet-termina-neste-sabado-24/


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 24.11.18 
 

Natal Fest Gourmet termina neste sábado 

Evento tem gastronomia, música e oficinas às margens do Potengi 

Por redação 

 
Termina neste sábado (24) a segunda edição do Natal Fest Gourmet, que começou 

desde a quinta-feira (22), no Terminal de Passageiros de Natal, às margens do rio 

Potengi. Das 18h à meia-noite, o visitante terá atividades para participar no evento. O 

acesso e as inscrições são gratuitas para os minicursos, palestras, seminário, oficinas e 

boa música. 

A feira gastronômica oferece produtos direto do produtor ou degustações no espaço 

de restaurantes e bares, que dispõem de pratos no valor abaixo de R$ 20. Inserido no 

calendário do Natal em Natal, o Natal Fest Gourmet conta com patrocínio da 

Prefeitura de Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma Maranhão de 

Incentivos Culturais. Também conta com a parceria e ações importantes de entidades 

parceiras SENAC, SESC, SESI, SENAI E Sebrae-RN. 

No segmento de restaurantes, o público pode conferir pratos elaborados pelos 

restaurantes Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha Ecológica Deborah Sá, 

Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, Johnny e Joey, Massa Fina, Caroli Doces, 

CrooksCookie e Subway. Para a criançada, o Natal Fest Gourmet reservou um lugar 

especial com o espaço kids coordenado pela empresa Divirta Kids. 
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Neste sábado, das 18h às 21h, será a vez de Chico Bethoven e Regional Choro do 

Elefante realizar show em uma viagem pelas origens da música brasileira, do choro 

aos maxixes e valsas. Encerra com sambinhas e choros de Larissa Costa, a partir das 

21h. 

Tem ainda a apresentação da oficina Ceia 19h às 22h, com a simulação de jantar para 

4 pessoas, realizada por Marília, Beth e Juliana, chefs do Senac. 

Idealizado pelo Natal Fest Gourmet, o I Seminário Técnico de Gastronomia acontece 

no primeiro andar do Terminal e segue neste sábado com palestras ministradas por 

especialistas de diversos segmentos. Hoje o seminário será reaberto pela chef e 

pesquisadora Gabriela Sales, representando a Funcarte. Ela fará uma leitura atual 

sobre diversidade alimentar — “PANCs: a revolução alimentar brota nas hortas 

comunitárias”. No encerramento, a partir das 20h, os participantes vão contar com a 

fala do mago dos temperos Sérgio Motta, proprietário da Korin. Seu tema será “A 

Alquimia dos temperos e azeites”. 

Homenagem 

O Natal Fest Gourmet também irá homenagear ainda uma personalidade da 

gastronomia potiguar, com o Prêmio Le Magnifique Chef, entregue no encerramento 

das oficinas. No ano passado, o homenageado foi o chef francês radicado no RN, 

François Schmmit. Este ano, o convidado para receber a homenagem é Tadeu 

Lubambo, criador do Camamo, que tem uma contribuição significativa no fomento da 

gastronomia potiguar. 

 
 



 

VEÍCULO: SITE PREFEITURA DO NATAL  DATA: 24.11.18 
 

 Prefeito Álvaro Dias prestigia segunda noite do Natal Fest 

Gourmet 

 

O prefeito de Natal Álvaro Dias visitou o Natal Fest Gourmet, evento que faz 

parte da programação do Natal em Natal 2018 e que acontece até este sábado 

(24) no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal. Na sexta, tivemos o 

talento musical de Daniela Fernandes e Gustavo Monte, com um passeio pela 

tropicália, jazz e bossa nova. Em seguida, se apresentou Yrahn Barreto com sua 

MPB setentista. 

  

Neste último dia de evento (24), das 18h à meia-noite, o visitante terá mais 

atividades para participar no Natal Fest Gourmet. O acesso e as inscrições são 

gratuitas para os minicursos, palestras, seminário, oficinas e boa música. E tem 

ainda a feira gastronômica oferecendo produtos direto do produtor ou 

degustações no espaço de restaurantes e bares, que dispõem de pratos no valor 

abaixo de R$ 20. O Natal Fest Gourmet conta com patrocínio da Prefeitura de 

Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma Maranhão de Incentivo à 

Cultura. Também conta com a parceria e ações importantes de entidades 

parceiras: SENAC, SESC, SESI, SENAI E SEBRAE-RN. 

  

No segmento de restaurantes, o público pode conferir pratos elaborados pelos 

restaurantes Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha Ecológica Deborah Sá, 

Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, Johnny e Joey, Massa Fina, Caroli Doces, 

CrooksCookie e Subway. Para a criançada, o Natal Fest Gourmet reservou um 

lugar especial com o espaço kids coordenado pela empresa Divirta Kids. 

  

Hoje, das 18h às 21h, será a vez de Chico Bethoven e Regional Choro do Elefante 

em uma viagem pelas origens da música brasileira, do choro aos maxixes e 

valsas. Encerra com sambinhas e choros de Larissa Costa, a partir das 21h. 
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VEÍCULO: PORTAL AGORA RN  DATA: 24.11.18 
 

Natal Fest Gourmet termina neste 
sábado com música e gastronomia 
entre as atrações 

Feira gastronômica tem opções ofertadas diretamente pelo produtor ou 
degustações no espaço de restaurantes e bares, que dispõem de pratos com 
valor abaixo de R$ 20 

Rogério Vital 
Entrada no evento é gratuita 

Redação 

Termina neste sábado, 24, no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de 
Natal, na zona Leste da cidade, o Natal Fest Gourmet. Integrante da 
programação do Natal em Natal 2018, o evento tem entrada gratuita e oferece 
atrações como minicursos, palestras, seminários, oficinas e música. 

Além disso, ainda tem a feira gastronômica, com opções ofertadas 
diretamente pelo produtor ou degustações no espaço de restaurantes e bares, 
que dispõem de pratos com valor abaixo de R$ 20. O Natal Fest Gourmet 
conta com patrocínio da Prefeitura do Natal e Unimed Natal, por meio do 
Programa Djalma Maranhão de Incentivo à Cultura. O evento tem ainda 
parceria do Sistema S: Senac, Sesc, Sesi, Senai e Sebrae. 

No segmento de restaurantes, o público pode conferir pratos elaborados pelos 
restaurantes Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha Ecológica Deborah 
Sá, Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, Johnny e Joey, Massa Fina, Caroli 
Doces, CrooksCookie e Subway. Para a criançada, o Natal Fest Gourmet  
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reservou um lugar especial com o espaço kids coordenado pela empresa 
Divirta Kids. 

Como atrações musicais, neste sábado, das 18h às 21h, será a vez de Chico 
Bethoven e Regional Choro do Elefante fazerem uma viagem pelas origens da 
música brasileira, do choro aos maxixes e valsas. A programação encerra com 
os sambinhas e choros de Larissa Costa, a partir das 21h. 

OFICINAS 
– Ceia Natalina (divulgação da oficina) 
– 19h – 22h – Simulação de Jantar Ceia para 4 pessoas. Marília, Beth e 
Juliana 

PALESTRAS 
– 19h – Gabriela Sales: “As Pancs: A revolução alimentar brota das hortas 
comunitárias” 
– 20h – Sérgio Motta: “A alquimia dos Azeites e Temperos” 

 
Evento acontece no Terminal Marítimo do Porto de Natal – Foto: Codern / Divulgação 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG KALLYNA KELLY  DATA: 24.11.18 

 
Prefeito Álvaro Dias prestigia segunda noite do Natal 
Fest Gourmet 

O prefeito de Natal Álvaro Dias visitou 

o Natal Fest Gourmet, evento que faz parte da programação do Natal em Natal 2018 e que 

acontece até este sábado (24) no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal. Na 

sexta, tivemos o talento musical de Daniela Fernandes e Gustavo Monte, com um passeio 

pela tropicália, jazz e bossa nova. Em seguida, se apresentou Yrahn Barreto com sua MPB 

setentista. 

Neste último dia de evento (24), das 18h à meia-noite, o visitante terá mais atividades para 

participar no Natal Fest Gourmet. O acesso e as inscrições são gratuitas para os minicursos, 

palestras, seminário, oficinas e boa música. E tem ainda a feira gastronômica oferecendo 

produtos direto do produtor ou degustações no espaço de restaurantes e bares, que dispõem 

de pratos no valor abaixo de R$ 20. O Natal Fest Gourmet conta com patrocínio da Prefeitura 

de Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma Maranhão de Incentivo à Cultura. 

Também conta com a parceria e ações importantes de entidades parceiras: SENAC, SESC, 

SESI, SENAI E SEBRAE-RN. 

No segmento de restaurantes, o público pode conferir pratos elaborados pelos restaurantes 

Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha Ecológica Deborah Sá, Cordeiro Chique, 

Chopp e Camarão, Johnny e Joey, Massa Fina, Caroli Doces, CrooksCookie e Subway. Para 

a criançada, o Natal Fest Gourmet reservou um lugar especial com o espaço kids 

coordenado pela empresa Divirta Kids. 

Hoje, das 18h às 21h, será a vez de Chico Bethoven e Regional Choro do Elefante em uma 

viagem pelas origens da música brasileira, do choro aos maxixes e valsas. Encerra com 

sambinhas e choros de Larissa Costa, a partir das 21h. 

 
 

http://www.kallynakelly.com.br/natal/prefeito-alvaro-dias-prestigia-segunda-noite-do-natal-fest-gourmet/
http://www.kallynakelly.com.br/natal/prefeito-alvaro-dias-prestigia-segunda-noite-do-natal-fest-gourmet/
http://www.kallynakelly.com.br/natal/prefeito-alvaro-dias-prestigia-segunda-noite-do-natal-fest-gourmet/
http://www.kallynakelly.com.br/wp-content/uploads/2018/11/5.NATAL_.jpeg
http://www.kallynakelly.com.br/wp-content/uploads/2018/11/5.NATAL_.jpeg


 

VEÍCULO: BLOG DO FM  DATA: 23.11.18 
 

Primeira noite do Natal Fest Gourmet atrai 

público de todas as idades 

 
ATÉ ESTE SÁBADO (24), DAS 18H À MEIA-NOITE, O VISITANTE TERÁ MAIS ATIVIDADES 

PARA PARTICIPAR NO NATAL FEST GOURMET. 

O reflexo da luz nas águas do rio Potengi, a Ponte Newton Navarro ao fundo e o show de 

luzes das embarcações atracadas no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal 

pintaram um cenário ainda mais atrativo na primeira noite do 2º Natal Fest Gourmet, quinta-

feira (22). Aliado à boa gastronomia servida pelos estabelecimentos convidados e a dinâmica 

de atividades de formação, atraiu diversos públicos em palestras, oficinas, minicursos e em 

bate-papos com degustações no salão climatizado ou do terraço ao ar livre. 

Até este sábado (24), das 18h à meia-noite, o visitante terá mais atividades para participar no 

Natal Fest Gourmet. O acesso e as inscrições são gratuitas para os minicursos, palestras, 

seminário, oficinas e boa música. E tem ainda a feira gastronômica oferecendo produtos 

direto do produtor ou degustações no espaço de restaurantes e bares, que dispõem de pratos 

no valor abaixo de R$ 20. Inserido no calendário do Natal em Natal, o Natal Fest Gourmet 

conta com patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma 

Maranhão de Incentivos Culturais. Também conta com a parceria e ações importantes de 
entidades parceiras SENAC, SESC, SESI, SENAI E Sebrae-RN. 

No segmento de restaurantes, o público pode conferir pratos elaborados pelos restaurantes 

Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha Ecológica Deborah Sá, Cordeiro Chique,  



 

CONTINUAÇÃO 

Chopp e Camarão, Johnny e Joey, Massa Fina, Caroli Doces, CrooksCookie e Subway. Para a 

criançada, o Natal Fest Gourmet reservou um lugar especial com o espaço kids coordenado 

pela empresa Divirta Kids. 

A cada noite há shows com atrações musicais de MPB, bossa nova, samba e choro. Nesta 

sexta-feira, das 18h às 21h se apresentam Daniela Fernandes e Gustavo Monte, com um 

passeio pela tropicália, jazz e bossa nova. Em seguida, das 21h a 0h, se apresenta Yrahn 

Barreto com sua MPB setentista. No sábado, das 18h às 21h, será a vez de Chico Bethoven e 

Regional Choro do Elefante em uma viagem pelas origens da música brasileira, do choro aos 

maxixes e valsas. Encerra com sambinhas e choros de Larissa Costa, a partir das 21h. 

OFICINAS 
A programação desta sexta-feira na unidade móvel de panificação do SENAI tem o 

“Minicurso de Pão sem glúten”, nos horários das 19 às 21h e 21h15 às 23h15. E “Minicurso 

de Fabricação de Brownie”, dia 24, das 19h às 21h e 21h15 às 23h15. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas pelo site da sympla. 

Bastante concorrida na primeira noite, a Arena SENAC de Gastronomia terá nesta sexta-feira, 

a partir das 18h, o chef Paulo Arsand com ‘oficina infantil Cupcakes’. Na sequência Nito 

Avelar com ‘Cozinha Restaurante Navarro’, Rodrigo Santana preparando o ‘Cozido 

Gourmet’ e Thiago Gomes com a ‘Feijoada do mangue ao mar’. No Sábado tem a 

apresentação da oficina Ceia 19h às 22h, com a simulação de jantar para 4 pessoas, realizada 
por Marília, Beth e Juliana, chefs do Senac. 

PALESTRAS 
Idealizado pelo Natal Fest Gourmet, O I Seminário Técnico de Gastronomia acontece no 

primeiro andar do Terminal e segue até sábado com palestras ministradas por especialistas de 

diversos segmentos. Nesta sexta-feira (23), o Seminário será aberto às 19h pelo laticinista 

Raoni Carbogim, que falará sobre “Tendências dos queijos artesanais potiguares”. Logo após, 

às 20h, a especialista em comida vegana e empreendedora do restaurante Cozinha Ecológica, 

chef Deborah Sá, fará uma abordagem sobre o tema pelo viés da cozinha contemporânea. No 

sábado, o seminário será reaberto pela chef e pesquisadora Gabriela Sales, representando a 

Funcarte. Ela fará uma leitura atual sobre diversidade alimentar — “PANCs: a revolução 

alimentar brota nas hortas comunitárias”. No encerramento, a partir das 20h, os participantes 

vão contar com a fala do mago dos temperos Sérgio Motta, proprietário da Korin. Seu tema 

será “A Alquimia dos temperos e azeites”. 

HOMENAGEM 
O Natal Fest Gourmet também irá homenagear ainda uma personalidade da gastronomia 

potiguar, com o Prêmio Le Magnifique Chef, entregue no encerramento das oficinas. No ano 

passado, o homenageado foi o chef francês radicado no RN, François Schmmit. Este ano, o 

convidado para receber a homenagem é Tadeu Lubambo, criador do Camamo, que tem uma 

contribuição significativa no fomento da gastronomia potiguar. 



 

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 23.11.18 
 

NATAL FEST GOURMET COMEÇA HOJE (23) 

 

Um dos cenários naturais e culturais mais importantes de Natal, o rio Potengi 

é um lugar convidativo para se desfrutar, conhecer e debater as novidades da 

gastronomia potiguar. A oportunidade será no Natal Fest Gourmet, realizado 

no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal (TMP), nos dias 22, 

23 e 24 de novembro, das 18h a 0h, com acesso pela rua Chile, Ribeira. A 

segunda edição do festival terá acesso gratuito para o público e promete 

transformar Natal na capital gastronômica do Nordeste durante o período, 

oferecendo cursos, seminários, oficinas, feira gastronômica, espaço de 

restaurantes e atrações culturais. 

Inserido no calendário do Natal em Natal, o Natal Fest Gourmet contará com 

patrocínio da Prefeitura de Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma 

Maranhão de Incentivos Culturais. Também contará com ações de entidades 

parceiras de grande atuação na formação do mercado profissional 

gastronômico do Rio Grande do Norte, como o SENAC-RN, que participa 

com as oficinas da Arena Senac de Gastronomia. O SENAI terá espaço para 

mostrar ao público seu setor de panificação com sua unidade móvel, o SESI 

aborda o reaproveitamento alimentar (Cozinha Brasil). O SESC será  
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responsável pela ativação musical e o SEBRAE-RN com exposição de 

produtos de terroir potiguar. 

No segmento de restaurantes, o público poderá conferir pratos a preços 

módicos elaborados pelos restaurantes Totoia Restaurante, Paçoca de Pilão, 

Cozinha Ecológica Debora Sá, Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, Johnny e 

Joey, Massa Fina, Caroli Doces, CrooksCookie e Subway. Para a criançada, 

o Natal Fest Gourmet reservou um lugar especial com o espaço kids 

coordenado pela empresa Divirta Kids, que oferece atividades criativas e 

monitores experientes. 

A cada noite haverá atrações musicais de MPB, bossa nova, samba e choro. 

Na quinta-feira (22) tem Ana Tomaz das 19h às 22h. Na sexta-feira, das 18h 

às 21h, se apresentam Daniela Fernandes e Gustavo Monte em um passeio 

pela tropicália, jazz e bossa nova. Em seguida, das 21h a 0h, será a vez de 

Yrahn Barreto mostrar sua música e poesia da MPB setentista. No sábado, 

das 18h às 21h, se apresentam Chico Bethoven e Regional Choro do 

Elefante em uma viagem pelas raízes da música brasileira, do choro, ao 

maxixes e valsas. O encerramento terá sambinhas e choros de Larissa 

Costa, a partir das 21h. 
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 Primeira noite do Natal Fest Gourmet atrai público de todas as 

idades 

 

O reflexo da luz nas águas do rio Potengi, a Ponte Newton Navarro ao fundo e o show de luzes das 

embarcações atracadas no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal pintaram um cenário 

ainda mais atrativo na primeira noite do 2º Natal Fest Gourmet, quinta-feira (22). Aliado à boa 

gastronomia servida pelos estabelecimentos convidados e a dinâmica de atividades de formação, 

atraiu diversos públicos em palestras, oficinas, minicursos e em bate-papos com degustações no salão 

climatizado ou do terraço ao ar livre. 

  

Até este sábado (24), das 18h à meia-noite, o visitante terá mais atividades para participar no Natal 

Fest Gourmet. O acesso e as inscrições são gratuitas para os minicursos, palestras, seminário, oficinas 

e boa música. E tem ainda a feira gastronômica oferecendo produtos direto do produtor ou 

degustações no espaço de restaurantes e bares, que dispõem de pratos no valor abaixo de R$ 20. 

Inserido no calendário do Natal em Natal, o Natal Fest Gourmet conta com patrocínio da Prefeitura 

de Natal e Unimed Natal através do Programa Djalma Maranhão de Incentivos Culturais. Também 

conta com a parceria e ações importantes de entidades parceiras SENAC, SESC, SESI, SENAI E Sebrae-

RN. 

  

No segmento de restaurantes, o público pode conferir pratos elaborados pelos restaurantes Totoia 

Restaurante, Paçoca de Pilão, Cozinha Ecológica Deborah Sá, Cordeiro Chique, Chopp e Camarão, 

Johnny e Joey, Massa Fina, Caroli Doces, CrooksCookie e Subway. Para a criançada, o Natal Fest 

Gourmet reservou um lugar especial com o espaço kids coordenado pela empresa Divirta Kids. 

  

A cada noite há shows com atrações musicais de MPB, bossa nova, samba e choro. Nesta sexta-feira, 

das 18h às 21h se apresentam Daniela Fernandes e Gustavo Monte, com um passeio pela tropicália, 

jazz e bossa nova. Em seguida, das 21h a 0h, se apresenta Yrahn Barreto com sua MPB setentista. No 

sábado, das 18h às 21h, será a vez de Chico Bethoven e Regional Choro do Elefante em uma viagem  
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pelas origens da música brasileira, do choro aos maxixes e valsas. Encerra com sambinhas e choros de 

Larissa Costa, a partir das 21h. 

  

OFICINAS 

A programação desta sexta-feira na unidade móvel de panificação do SENAI tem o “Minicurso de Pão 

sem glúten”, nos horários das 19 às 21h e 21h15 às 23h15. E “Minicurso de Fabricação de Brownie”, 

dia 24, das 19h às 21h e 21h15 às 23h15. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da 

sympla. 

  

Bastante concorrida na primeira noite, a Arena SENAC de Gastronomia terá nesta sexta-feira, a partir 

das 18h, o chef Paulo Arsand com ‘oficina infantil Cupcakes’. Na sequência Nito Avelar com ‘Cozinha 

Restaurante Navarro’, Rodrigo Santana preparando o ‘Cozido Gourmet’ e Thiago Gomes com a 

‘Feijoada do mangue ao mar’. No Sábado tem a apresentação da oficina Ceia 19h às 22h, com a 

simulação de jantar para 4 pessoas, realizada por Marília, Beth e Juliana, chefs do Senac. 

  

PALESTRAS 

Idealizado pelo Natal Fest Gourmet, O I Seminário Técnico de Gastronomia acontece no primeiro 

andar do Terminal e segue até sábado com palestras ministradas por especialistas de diversos 

segmentos. Nesta sexta-feira (23), o Seminário será aberto às 19h pelo laticinista Raoni Carbogim, 

que falará sobre “Tendências dos queijos artesanais potiguares”. Logo após, às 20h, a especialista em 

comida vegana e empreendedora do restaurante Cozinha Ecológica, chef Deborah Sá, fará uma 

abordagem sobre o tema pelo viés da cozinha contemporânea. No sábado, o seminário será reaberto 

pela chef e pesquisadora Gabriela Sales, representando a Funcarte. Ela fará uma leitura atual sobre 

diversidade alimentar — “PANCs: a revolução alimentar brota nas hortas comunitárias”. No 

encerramento, a partir das 20h, os participantes vão contar com a fala do mago dos temperos Sérgio 

Motta, proprietário da Korin. Seu tema será “A Alquimia dos temperos e azeites”. 

  

HOMENAGEM 

O Natal Fest Gourmet também irá homenagear ainda uma personalidade da gastronomia potiguar, 

com o Prêmio Le Magnifique Chef, entregue no encerramento das oficinas. No ano passado, o 

homenageado foi o chef francês radicado no RN, François Schmmit. Este ano, o convidado para 

receber a homenagem é Tadeu Lubambo, criador do Camamo, que tem uma contribuição significativa 

no fomento da gastronomia potiguar. 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 
VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/PODER JUDICIÁRIO  DATA: 23.11.18 

Comissão de Direito Empresarial da 
OAB/RN promove seminário sobre 
novo Código Comercial 
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A Comissão de Direito Empresarial da OAB/RN promove na próxima quinta-feira(29), o 

seminário ‘Reflexões sobre o projeto de lei Nº 1572/11’. A doutora Mônica Gusmão, 

professora de Direito Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, é a palestrante 

convidada. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.plncc.com.br. O 

evento conta com apoio da própria FIERN, Sebrae, CDL Natal, Fecomércio RN, 

CCR/RN, Crea/RN, AA/RN e Intercity. 

SERVIÇO 

SEMINÁRIO ‘Reflexões sobre o projeto de lei Nº 1572/11’ 

LOCAL: Auditório da Fiern 

HORA: 18H 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 25.11.18 
 

Evento na FIERN discute “cenários e 

perspectivas para o futuro” 

Na ocasião, presidente da Fiern fez balanço de 2018 

Por Redação 

 
O cenário político pós-eleição, a reforma trabalhista e a montagem do governo do 

presidente eleito Jair Bolsonaro, foram alguns dos temas enfocados na 12ª Imersão da 

FIERN, evento realizado neste sábado, 24, na Casa da Indústria, no contexto do 

Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), parceria nacional entre a 

Confederação Nacional da Indústria e Federações de Indústrias, e que teve como tema 

este ano “O momento atual brasileiro, cenários e perspectivas para o futuro”. 

O evento, aberto pelo presidente do Sistema FIERN, Amaro Sales de Araújo, contou 

com participação de presidentes de Sindicatos filiados e Diretores da Federação das 

Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, e exposições de especialistas da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). Guilherme Tourinho, da Gerência de 

Desenvolvimento Associativo da CNI, tratou de questões relacionadas ao PDA; 

Rogério Vieira, da Gerência de Assuntos Executivos (COEX-CNI), falou sobre o 

“Cenário Político Nacional Pós-Eleições 2018; e Marcos Borges, da Gerência 

Executiva de Assuntos Legislativos (COAL-CNI), sobre o “Resultado das Eleições: 

Renovação no Congresso e Perspectivas para 2019”. 
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Guilherme Tourinho apontou os caminhos futuros que os Sindicatos devem trilhar 

para se fortalecer 

Guilherme Tourinho afirmou que, com a reforma trabalhista, implantada no final do 

ano passado, os sindicatos precisam se reposicionar para assegurar suas 

sustentabilidades. Segundo ele, o momento é de desafios e oportunidades e os 

sindicatos precisam focar nas necessidades das empresas. “Mais do que nunca eles 

precisam se aproximar das empresas”, afirmou. 
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Rogério Vieira fez referência em sua explanação sobre os grupos de influência junto 

ao novo governo 

Rogério Vieira e Marcos Borges fizeram análises sobre a nova composição política do 

Congresso Nacional; acerca dos grupos empresarial, religioso, político, militar, 

econômico, familiar e os nomes que detém influência junto ao novo governo que 

assumirá em janeiro. 

 
Marcos Borges chamou atenção em sua palestra para a renovação do Congresso 

Nacional 

A forte presença militar no núcleo do poder; a fragmentação partidária; e a 

negociação política através das bancadas foram aspectos salientados pelos dois 

especialistas da Confederação Nacional da Indústria. Para Marcos Borges, o novo 

governo terá condições de aprovar reformas constitucionais. Ele também destacou a 

elevada renovação que ocorreu na Câmara e no Senado. 
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 Presidente da FIERN faz balanço das atividades de 2018 

No discurso de abertura da Imersão 2018, o presidente do Sistema FIERN afirmou 

que o evento chega ao 12º ano consolidado e fortalecido, mas lembrou que no início, 

em 2007, foi difícil porque não havia uma cultura sobre o associativismo no segmento 

industrial. “Com o tempo o PDA foi se fortalecendo e hoje é um sucesso”, disse o 

industrial, que aproveitou a ocasião para fazer um defesa enfática do Sistema S. 

Amaro Sales também fez um balanço das ações realizadas pela Diretoria em 2018, 

destacando os fóruns Caminhos do Brasil e Caminhos do RN, que trouxeram à Casa 

da Indústria candidatos à presidência da República e todos os candidatos ao Governo 

do Estado, para apresentar suas idéias e propostas para o país e o Rio Grande do 

Norte. A todos os candidatos foram entregues cópias do MAIS RN, projeto de 

desenvolvimento do Estado, encomendado pela FIERN à empresa de consultoria 

Macroplan. 
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O presidente da Federação das Indústrias também enfatizou a programação 

comemorativa dos 65 anos da FIERN, como a palestra do economista Eduardo 

Giannetti; exposição fotográfica, reunindo imagens e documentos que marcaram a 

história da instituição; e homenagem feita pela Câmara Municipal de Natal. Ele 

destacou ainda a conquista pela realização em Natal, em setembro do próximo ano, do 

Encontro Econômico Brasil – Alemanha (EEBA 2019), e mais recentemente o 

lançamento do projeto “Produto Potiguar”, em São Paulo. 

  

Sobre o Programa de Desenvolvimento Associativo 

O Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) é uma iniciativa da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) para aprimorar a atuação dos sindicatos e 

fortalecer seu vínculo com as indústrias, as federações estaduais e a CNI. 

O Programa contém ações em cinco eixos: 

• MOBILIZAÇÃO E RELACIONAMENTO SINDICAL 

Estimula e fortalece a capacidade de mobilização de Sistema de Representação da 

Indústria e o relacionamento dos sindicatos empresariais entre si, com suas 

federações, a CNI e as indústrias. 

• GESTÃO SINDICAL 

Estimular a adoção de metodologias e ferramentas como planejamento estratégico, 

sistemas de gestão, enxovais de comunicação, sites e newsletters para tornar mais 

eficiente a gestão dos sindicatos. 

• FORMAÇÃO DE LÍDERES E EXECUTIVOS SINDICAIS 

Desenvolve competências de líderes e executivos sindicais necessárias à atuação  
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sindical, oferecendo ações como oficinas e estimula o compartilhamento de boas 

práticas entre os sindicatos. 

• INTELIGÊNCIA SINDICAL 

Provê informações estratégicas sobre o ambiente sindical como a Pesquisa Sindical e 

o Informe Sindical e estimula a adoção de ferramentas de inteligência sindical 

• SERVIÇOS DO SINDICATO 

Desenvolve mecanismos e provê serviços para incrementar o portfólio de produtos e 

serviços dos sindicatos para as indústrias. Neste eixo, merece destaque a parceria com 

o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para a oferta 

de capacitação empresarial no projeto Diálogos Industriais. 
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