
 
 

Prezado Expositor, 

Sejam bem-vindos a mais uma edição da Festa do Boi. 

Após a etapa de inscrição e análise, vocês foram selecionados para estarem conosco na 
Exposição Terroir de 2021. 

Nesse ano, dividimos a exposição em dois períodos, de 13 a 16 de novembro – grupo A 
e 17 a 20 de novembro de 2021 – grupo B. 

Informamos que a escolha do período de inscrição obedeceu ao critério de ordem de 
inscrição, além disso o número do estande de cada expositor obedeceu ao critério de 
sorteio. Assim, descartamos qualquer parcialidade quanto ao resultado final. 
Informamos, ainda, que em virtude de sobra de vagas para o primeiro período, 
ampliamos o tempo de exposição de algumas empresas que haviam manifestado 
interesse previamente.  

Dessa maneira, no resultado final já consta o nome do expositor, o período de exposição 
e o número do estande correspondente, conforme planta baixa anexada. 

Esclarecemos que o prazo para pagamento da contrapartida (R$ 300,00 por cada 
período) e de assinatura dos contratos de cessão é de 15 dias. Enviaremos a todas as 
empresas, por e-mail, o link de pagamento via cartão de crédito (poderá ser parcelado 
ou à vista). Enviaremos, também, a minuta do contrato de cessão de estande para 
assinatura dos representantes. Esta minuta deverá ser encaminhada de volta para fins 
de coleta das assinaturas dos representantes legais do SEBRAE/RN.  

Ressaltamos a importância de participarem nos eventos de capacitação dos expositores 
e no alinhamento das rodadas de negócios, que ocorrerão no dia 21/10/2021, às 14h, 
de forma online.  

Esse ano, além da tradicional rodada de negócios, que ocorrerá dia 18/11/2021, das 09h 
às 12h da manhã, de forma remota, faremos a rodada de negócios presencial no dia 
25/10/2021, das 09h às 12h, na sede do SEBRAE/RN, exclusivamente para o Grupo de 
Empresas participantes do SWEET COFEE WEEK – Edição Terras Potiguares –, evento 
esse que movimenta docerias, padarias e pâtisseries da Cidade de Natal, em torno de 
um festival de sobremesas e lanches, que, na edição de Novembro, ganhará uma 
temática especial: “Terras Potiguares”, de modo a inserirem ingredientes tipicamente 
potiguares em suas receitas e combos promocionais. Assim, arregimentaremos uma 
aproximação comercial entre vocês – expositores Terroir - e os estabelecimentos 
participantes do festival.  

Esperamos que estejam animados para retomarmos o  tempo que a pandemia nos tirou 
de movimentar e prospectar bons negócios em nossa exposição Terroir. 

Bem-vindos! 

Mona Nóbrega e Daniela Tinoco 



 
 

RESULTADO SELEÇÃO EXPOSITORES TERROIR 2021 

 

GRUPO A PERÍODO: 13 A 16/11 
  
Nome de Fantasia LOCALIZAÇÃO/NUMERO ESTANDE 

Sabores da Vivenda 14 

Mel e Saúde 15 

D'VINI 6 

Fior di Latte 11 

YBI-ÍRA MEL DA TERRA 12 

Federação UNICAFES-RN 13 

Doces Mirassol  5 

GASCANA 1 

Produtos Caicó  4 

Porteira dos Sabores 10 

Sabor da terra 2 

Queijeira 504 8 

Primar Orgânica 9 

BENEDITA'S BEER 7 

EXTREMA BEBIDAS ARTESANAIS 3 
 

GRUPO B  PERÍODO: 17 A 20/11 
  
Nome de Fantasia LOCALIZAÇÃO/NUMERO ESTANDE 

Sabores da Vivenda 14 

Fazenda Caju 11 

Mel Boa Fé 15 

Cervejaria Bacurim 9 

DOUTOR PIMENTA 12 

Sabor da terra 2 

Porteira dos Sabores 10 

CACHAÇA PÁTRIA AMADA  7 

CIMSAL 4 

SEA EXPRESS 5 

João Fortunato / MEL 13 

Cervejaria Raffe 8 

SAL I PEBRE 6 

COOPAPI 1 

Mangangá Produtos 3 



 
 

ANEXO 1 PLANTA BAIXA DO EVENTO 

 

 

ANEXO 2 – EXPOSIÇÃO TERROIR  NUMERADA 

 


