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O Mesa Brasil é um programa de Segurança
Alimentar e Nutricional que, através da
distribuição de alimentos doados por
empresas parceiras, complementa refeições
de inúmeras crianças, adultos e idosos
atendidos por instituições sociais cadastradas
no Programa, além de realizar ações
educativas que valorizam o aproveitamento
integral dos alimentos e a promoção da saúde
dessa população e da comunidade em geral.
O Programa foi implantado em 1994,
inicialmente na cidade de São Paulo e, a
partir de 2003, passou a desenvolver suas
ações em âmbito Nacional.
Em 2014, o Mesa Brasil comemora 20 anos
dedicados a ações de combate à fome e ao
desperdício de alimentos. Em parceria com
empresas e voluntários, essas ações visam
minimizar a insegurança alimentar e
nutricional de pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
No Sesc Santo André, o Programa completa
cinco anos de atuação, atendendo 31
instituições sociais nas cidades de Santo
André, São Bernardo do Campo, São Caetano
do Sul, Ribeirão Pires e Mauá, e contando
com 144 parceiros doadores.

Para celebrar os 20 anos do Mesa Brasil, foi
desenvolvido pelo Sesc Santo André o festival
de receitas “Sabores do Mesa”, com o objetivo
de integrar as instituições sociais, aprimorar
as técnicas empregadas nas preparações e
valorizar o trabalho das cozinheiras dessas
entidades que, com dedicação, esforçam-se
para oferecer uma alimentação de qualidade
aos grupos assistidos.
O festival, realizado por meio de três oﬁcinas
culinárias, contou com a participação das
cozinheiras das instituições, que puderam
compartilhar técnicas e dicas enquanto
preparavam suas criativas receitas. A cada
oﬁcina, um chef de cozinha diferente,
orientou quanto à melhor forma de preparo,
ajustes de ingredientes, quantidades e dicas
de variações para as receitas, sempre
destacando o aproveitamento integral do
alimento, seu valor nutricional, o sabor e a
apresentação dos pratos.
Com este caderno, além de conhecer os
“Sabores do Mesa”, o leitor poderá preparar e
experimentar receitas nutritivas e saborosas!

Bom apetite!
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Chef convidada: Eleonora Soledade

Formada em Gastronomia pela Universidade Anhembi
Morumbi, sócia proprietária da empresa Marias e
Madalenas Criações Gourmandes. Trabalha predominantemente com ingredientes brasileiros, realizando releituras
tupiniquins da culinária internacional.
É também designer gráﬁca com 20 anos de experiência e
ganhadora de 2 prêmios de gastronomia, acrescentando
sabores, aromas e texturas às cores e composições do seu
trabalho cotidiano.

Receitas criadas pelas cozinheiras das instituições

Casa dos Velhinhos
Dona Adelaide
Joana R. Buchino Pereira

Lar Escola Ismênia de Jesus
Rosangela dos Reis

Clube do Vovô
Margarida Flamini
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Pimentões Recheados
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Ingredientes

Modo de Preparo

10 pimentões pequenos coloridos
(verde, vermelho, amarelo)
200g de queijo coalho
200g de queijo parmesão ralado
5 ovos
6 colheres (sopa) de farinha de rosca
1 maço de erva fresca de sua
preferência (cebolinha, salsinha,
coentro, manjericão)
1 copo de azeitona preta picadinha
2 cebolas grandes raladas
2 pimentões vermelhos picadinhos
Azeite para regar
Sal e pimenta do reino a gosto

Corte os pimentões ao meio e reserve. Misture todos os ingredientes
do recheio com 3 colheres de sopa
de farinha de rosca e três colheres
de sopa de queijo parmesão. Separe as outras três colheres de farinha
de rosca e três colheres do queijo
parmesão para polvilhar. Recheie
as metades dos pimentões, polvilhe
com a farinha de rosca e o queijo
parmesão ralado, reservados, e regue generosamente com azeite.
Leve ao forno pré-aquecido por
aproximadamente 30 minutos ou
até dourar.
Rendimento: 20 porções de 150 g cada
Valor calórico da porção: 145 kcal

Dicas da Chef: Legumes recheados são nutritivos, saborosos e devemos explorálos com criatividade! A sugestão é alterar a forma de preparo da receita original,
substituindo a fritura pelo assamento. O prato ﬁca mais saudável e muito prático.
Pode-se utilizar abobrinha brasileira, abóbora mini e tomates para rechear. As
batatas também podem ser recheadas. Deve-se fazer o pré-cozimento e, em seguida,
cavar um buraquinho para acomodar o recheio. Regue a assadeira com um pouco
de azeite e acomode uma variedade de legumes bem apertadinhos, temperando-os
com sal e pimenta do reino, e então coloque o recheio, polvilhando com um
pouquinho da farinha de rosca e queijo parmesão, regando em seguida com azeite
ou óleo de ervas e colocando pra assar na sequencia.
O queijo e os ovos do recheio podem ser substituídos por arroz cozido, assim
teremos um risoto com legumes, muito saboroso e prático.

Autora: Joana Rosemary Buchino Pereira
Instituição Social: Casa dos Velhinhos Dona Adelaide
Chef convidado: Eleonora Soledade
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Bolo de Arroz
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Ingredientes

Modo de Preparo

2 xícaras (chá) de arroz cru
2 copos de leite
6 ovos
1 xícara (chá) de óleo
2 xícara (chá) de açúcar
100g de coco ralado
100g de queijo ralado
2 colheres (sopa) de fermento
químico em pó

Deixe o arroz de molho no leite por 12
horas, em refrigeração. Coloque no
liquidiﬁcador o arroz com o leite, os
ovos, o óleo, açúcar e bata bem por
aproximadamente 5 minutos, ou até
que a massa ﬁque com textura de areia
ﬁna, bem líquida, sem grãozinhos de
arroz. Acrescente o coco, o queijo e
bata mais alguns minutos. Por último,
acrescente o fermento.
Despeje em uma forma para bolo inglês
- ou redonda (30 cm) com furo no meio
- e leve ao forno por 20 minutos, ou até
dourar. Armazenar em refrigeração em
recipiente bem fechado para que não
resseque.
Rendimento: 14 fatias com 120 g cada
Valor calórico da porção: 265 kcal

Dicas da Chef: Essa receita é muito versátil, leve e muito saborosa. O coco e o
queijo ralado podem ser substituídos por outros sabores. Experimente trocar por
duas bananas, ou substituir o açúcar por achocolatado. Fica muito saboroso e
atrativo para as crianças! Uma cobertura também ajuda a não ressecar. Utilize
brigadeiro branco com coco para a receita original, ou goiabada cremosa para o de
banana ou brigadeiro tradicional, para o de chocolate.
Para os dias de festa, asse em forminhas pequenas como as americanas de cup cake.
Ficarão lindos!!

Autora: Rosângela dos Reis
Instituição Social: Lar Escola Ismênia de Jesus
Chef convidada: Eleonora Soledade
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Rapadurinha de Cenoura
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Ingredientes

Modo de Preparo

3 xícaras (chá) de cenoura ralada
ou picada
2 xícaras (chá) de leite integral
3 xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de manteiga
1 laranja (raspas e sumo)
1 limão (raspas e sumo)

Bata no liquidiﬁcador a cenoura e o
leite. Em uma panela, adicione o
açúcar a manteiga. Em fogo alto,
misture e mexa até engrossar (aproximadamente 1 hora). Quando a
mistura adquirir uma consistência
de brigadeiro mole, acrescente o
suco do limão, da laranja e as raspas. Mexa até soltar do fundo da
panela e tire do fogo. Fora do fogo,
bata bem para que açucare.
Despeje em uma forma levemente
untada e corte em pequenos quadradinhos, enquanto ainda estiver
morno. Espere esfriar e sirva com
café ou chá.
Rendimento: 50 quadradinhos com 12 g cada
Valor calórico da porção: 51 kcal

Dicas da Chef: Se quiser um doce de colher, tire do fogo um pouco antes e faça
pequenos montinhos ou coloque em copinhos para brigadeiro. A laranja e o limão
(sumo e raspas), fazem uma combinação muito interessante com o sabor da
cenoura e do açúcar. Utilize sempre que possível os sabores ácidos. Eles dão brilho
às receitas. Pode-se também substituir a cenoura por beterraba; a cor e o sabor
ﬁcam ótimos!

Autora: Margarida Flamini
Instituição Social: Clube do Vovô
Chef convidada: Eleonora Soledade
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Oficina 2
Dia 21 de agosto 2014
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Chef convidada: Neide Rigo

Nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública da
USP, pesquisa espécies alimentícias não convencionais,
ingredientes pouco conhecidos, esquecidos ou desvalorizados, seu cultivo e a maneira como podem ser preparados. É
autora do blog Come-se (come-se.blogspot.com) e colunista
do caderno “Paladar” do jornal O Estado de S. Paulo.

Receitas criadas pelas cozinheiras das instituições

Nova Era Novos Tempos
Lucilene Ferreira Pinto

Núcleo de Apoio
ao Pequeno Cidadão
Maria da Paz Muniz Barbosa

Viva Bem a idade que tem
Maria das Graças Barbosa
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Estrogonofe de Berinjela com Carne Moída
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Ingredientes

Modo de Preparo

2 colheres (sopa) de óleo
1 cebola ralada
4 dentes de alho picados
500 g de carne moída
1 colher (chá) de sal ou a gosto
2 xícaras de tomate maduro picado
3 berinjelas médias com casca
cortadas em cubos (750g)
100 ml de água
1 lata de creme de leite

Aqueça o óleo numa panela e refogue
a cebola e o alho. Acrescente a carne e
tempere com o sal. Cozinhe a carne
por cerca de 5 minutos, mexendo sempre, até que ﬁque sequinha e solta.
Junte o tomate e a berinjela, adicione
a água e cozinhe até as berinjelas ﬁcarem macias. Junte o creme de leite,
misture delicadamente e mantenha ao
fogo só até esquentar bem.
Prove o sal, corrija se necessário, e
sirva com arroz.
Rendimento: 10 porções de 350g
Valor calórico da porção: 180 kcal

Dicas da Chef: Se não tiver tomates frescos, substitua por uma lata de molho
pronto e corrija a água para que o caldo ﬁque cremoso.
Use este mesmo molho para preparar abóboras e abobrinhas ou tirinhas de peito
de frango.
Sobras de frango assado ou cozido também podem ser feitos com este molho.

Autora: Lucilene Ferreira Pinto
Instituição social: Nova Era novos Tempos
Chef convidada: Neide Rigo
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Arroz de Forno com Frango e Legumes
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Ingredientes

Modo de Preparo

Para o arroz
2 dentes grandes de alho picados
1 cebola pequena picada
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
3 xicaras (chá) de arroz
1 colher (chá) de sal a gosto
1 cenoura batida no liquidiﬁcador
com 6 xicaras de água

Prepare o arroz: numa panela,
refogue o alho e a cebola no azeite.
Junte o arroz, misture bem aos
temperos e acrescente o sal e a cenoura
batida. Espere ferver, abaixe o fogo e
cozinhe por cerca de 15 minutos ou até
que os grãos estejam macios e o caldo
tenha secado.
Preparo do complemento: Aqueça
a margarina numa panela e refogue a
cebola e o alho. Acrescente a cenoura
e a abobrinha deixe cozinhar até que
os legumes ﬁquem al dente. Acrescente o tomate e as azeitonas e deixe
amolecer. Coloque o frango desﬁado
o sal e a salsinha. Mexa bem e desligue o fogo.
Misture delicadamente com o arroz já
cozido. Coloque tudo numa forma
refratária, espalhe por cima o queijo
ralado e leve ao forno bem quente por
cerca de 5 minutos ou até o queijo
derreter. Sirva quente.

Para o complemento
2 colheres (sopa) de margarina,
manteiga ou azeite
1 cebola picada
2 dentes de alho picados
3 tomates sem sementes bem picados
2 xícaras (chá) de peito de frango
cozido - ou assado – e desﬁado
1 Colher rasa (sobremesa) de sal
3 cenouras raladas
2 abobrinhas raladas
100 g de azeitonas picadas
3 colheres (sopa) de salsinha picada
1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

Rendimento: 12 porções de 300g
Valor calórico da porção: 145 kcal

Dicas da Chef: Experimente substituir o arroz branco pelo arroz integral. Ervilhas,
cubinhos de abóbora ou mandioquinha também podem ser utilizados. Experimente
ainda sobras de espinafre cozido, de frango assado e também de talos de couve, que
podem ser cortados em rodelas pequenas.
Outras ervas como alecrim, sálvia, manjerona, manjericão ou tomilho frescos podem
ser outras opções à salsinha.
Autora: Maria da Paz Muniz Barbosa
Instituição social: Núcleo de Apoio ao Pequeno Cidadão
Chef convidada: Neide Rigo
21

Banana com Creme e Caramelo
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Ingredientes

Modo de Preparo

Para o caramelo
1 xícara (chá) de açúcar
¼ de xícara (chá) de água

Caramelo: Coloque o açúcar e a água numa panela, leve
ao fogo e deixe derreter até virar uma calda caramelada.
Espalhe no fundo de uma forma média, preferencialmente
de vidro. (Pode ser utilizada manteiga para untar a forma).
Preparo das bananas: Corte as bananas em cubos ou fatias
e coloque na forma preparada, sobre o caramelo.
Creme: Separe uma xícara do leite para diluir o amido e,
em uma panela, misture o restante com o creme de leite, o
leite condensado e o açúcar. Leve ao fogo baixo. Quando
estiver quase fervendo, junte o amido de milho diluído no
leite frio reservado. Deixe cozinhar, mexendo sem parar
até o creme engrossar. Bata separadamente, em um recipiente, as gemas e acrescente aos poucos uma pequena
quantidade do creme fervido para aquecê-las. Passe em
uma peneira e junte com o restante do creme na panela,
mexendo bem até ﬁcar homogêneo. Desligue o fogo. Despeje o creme já frio sobre as bananas.
Leve ao forno pré-aquecido por 10 a 15 minutos. Retire do
forno e leve para a refrigeração.
Cobertura: Coloque o açúcar e a água numa panela, leve
ao fogo e deixe derreter até virar uma calda caramelada.
Junte o creme de leite e misture. Despeje sobre a preparação pronta e leve à geladeira. Sirva gelado.

Creme para as bananas
15 bananas nanicas
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 litro de leite (separe
um pouco do leite para
diluir o amido)
3 gemas de ovo
1 xícara (chá) de açúcar
9 colheres rasas (sopa)
de amido de milho
3 fatias ﬁnas de casca de
limão (opcional)
Para a cobertura
1 xícara (chá) de açúcar
¼ de xícara (chá) de água
1 lata de creme de leite

Rendimento: 18 porções de 200g cada
Valor calórico da porção: 325 Kcal

Dicas da Chef: Com a tesoura, cortar a banana do cacho, porém manter o talo superior.
Evitar cair ao amadurecer.
Monte a sobremesa em tacinhas e enfeite com rodelas de banana.
Aproveite bananas muito maduras, dourando-as em frigideira antiaderente antes de usar
Outras frutas também podem ser usadas, como cubos de abacaxi ou maçãs cozidos
brevemente.
Em vez de usar amido de milho, experimente polvilho azedo ou araruta, que também
servem para espessar cremes.
Autora: Maria das Graças Barbosa
Instituição social: Viva Bem a Idade Que Tem
Chef convidada: Neide Rigo
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Doce da Casca da Banana
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Ingredientes

Modo de Preparo

Cascas de 15 bananas bem lavadas
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
4 a 5 unidades de cravo da índia
1/2 colher de manteiga
Suco de ½ limão

Cozinhe as cascas com 1 xícara de
água até que ﬁquem macias, por
aproximadamente 5 minutos. Bata no
liquidiﬁcador até a mistura ﬁcar
homogênea. Coloque em uma panela
e junte o açúcar, o cravo e leve ao fogo
médio, mexendo sempre, até o doce
ﬁcar cremoso e denso. Em seguida,
acrescente o suco de limão. Abaixe o
fogo, junte a manteiga e misture bem
até apurar.
Rendimento: 10 porções de 100g cada
Valor calórico da porção: 81 Kcal

Dicas da Chef: Sirva com uma colherada de iogurte ou creme de leite sem açúcar.
Para utilizar as cascas, dê preferência às bananas cultivadas organicamente ou de
procedência conhecida, pois no cultivo de bananas comerciais, é utilizado muito
agrotóxico, tanto na planta quanto nos frutos.
Pode ser acompanhado por bananas frescas e polvilhado com canela.

Autora: Maria das Graças Barbosa
Instituição social: Viva Bem a Idade que Tem
Chef convidada: Neide Rigo
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Oficina 3
Dia 11 de setembro 2014
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Chef convidado: Denis Takenaka

Formado em gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi, se dedica a gastronomia desde 2004. Começou nas
cozinhas do Canadá e lá passou por cozinhas consagradas
como do El Bully, na Espanha e cheﬁou casas no Brasil. Fez
viagens de aprimoramento gastronômico para Espanha,
Itália, Índia e Nepal. E há quatro anos é sócio da Osteria
Ciao! Vino & Birra no bairro do Paraiso em São Paulo, uma
casa de raízes italianas e cervejas artesanais nacionais.

Receitas criadas pelas cozinheiras das instituições

Instituição Assistencial
Lar Espírita
Lar da Criança
Amélia Rodrigues
Bezerra de Menezes
Emmanuel
Márcia da Cunha
Mércia Daniel de Moraes Antônia do Monte Martins

Lar Mamãe Clory
Alessandra Braga
Resende Maciel
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Farofa Rica
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Ingredientes

Modo de Preparo

Casca de 2 chuchus
Casca de 2 cenouras
Casca de 4 bananas
8 talos de couve ou qualquer
verdura disponível
1/2 cebola picada
2 dentes de alho picados
Bacon a gosto
4 xícaras (chá) de farinha de
mandioca
1 Colher de sopa de óleo ou azeite
sal a gosto

Lave bem as cascas dos legumes e os
talos da couve e corte em fatias ﬁnas.
Corte o bacon em fatias pequenas e
ﬁnas ou em cubos pequenos. Coloque
o óleo em uma panela em fogo baixo,
acrescente o bacon picado e, quando
estiver bem dourado, acrescente o
alho e a cebola. Quando a cebola
estiver transparente, coloque as
cascas e os talos picados. Refogue até
que as cascas ﬁquem macias, mas
não desmanchando. Acrescente a
farinha de mandioca, misture bem e
ajuste o sal, se necessário. Misture
bem e retire do fogo.
Rendimento: 5 porções de 50 g
Valor calórico da porção: 128 Kcal

Dica do Chef: Pode-se acrescentar à farofa chips de mandioquinha, chips de
batata ou de mandioca triturados, aumentando o valor calórico e agregando um
adocicado crocante.

Autoras: Márcia da Cunha e Silvana da Silva
Instituição Social: Instituição Assistencial Amélia Rodrigues
Chef convidado: Denis Takenaka
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Bolo de Banana
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Ingredientes

Modo de Preparo

5 bananas maduras
1 rodela de abacaxi maduro
2 maçãs
5 xícaras (chá) de aveia em
ﬂocos ﬁnos
4 colheres (sopa) de açúcar
3 ovos
1 colher (sopa) rasa de fermento
em pó
1 colher (chá) rasa de canela em pó

Descasque as bananas e amasse com
um garfo. Separe as claras das gemas
e bata em neve. Descasque o abacaxi e
as maçãs e corte em cubos pequenos.
Misture as bananas amassadas com a
aveia, canela, gemas, açúcar e o
fermento.
Depois que estiver tudo misturado,
coloque os cubos de maçã e a os cubos
de abacaxi. Adicione a clara em neve
bem devagar e vá homogeneizando a
mistura com a clara.
Pré-aquecer o forno a 180ºC.
Unte a forma com manteiga e farinha
de trigo. Coloque a mistura e leve ao
forno pré-aquecido a 180 ºC por aproximadamente 30 minutos.
Rendimento: 14 fatias de 120 g
Valor calórico da porção: 195 Kcal

Dica do Chef: A aveia também pode ser substituída por farinha de rosca, a textura
ﬁca mais macia, porém a quantidade de ﬁbra diminui. O bolo pode ser porcionado
individualmente como cupcakes, sendo esses mais rápidos no forno.
Outra opção é adicionar à massa outros ingredientes como: linhaça, amaranto,
chia, gojiberry ou frutas secas .
As cascas do abacaxi e maçã podem ser utilizadas para o preparo de chás. E as
cascas da banana, para outros doces ou farofas.

Autora: Mércia Daniel de Moraes
Instituição Social: Lar Espírita Bezerra de Menezes
Chef convidado: Denis Takenaka
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Biscoitinho de Maracujá
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Ingredientes

Modo de Preparo

5 xicaras (chá) de aveia em ﬂocos
ﬁnos ou farinha de aveia
5 colheres (sopa) de amido de milho
(em média 50g)
150g de manteiga em temperatura
ambiente
2 maracujás maduros
2 colheres (sopa) de açúcar

Retire a polpa do maracujá com as
sementes, reserve e separe as cascas.
Retire a parte branca da casca e asse
no forno até desidratar. Espere esfriar,
bata no liquidiﬁcador até virar um pó,
peneire e reserve.
Misture bem todos os ingredientes, inclusive a polpa, sementes e cascas do
maracujá batidas.
Unte uma forma com manteiga e farinha de trigo.
Faça bolinhas ou o formato que desejar.
Pré-aqueça o forno a 180ºC.
Coloque os biscoitos para assar por
volta de 15 minutos ou até dourar.
Retire e deixe esfriar antes de servir.
Rendimento: 30 biscoitinhos de 25g cada
Valor calórico da porção (4 unidades): 384 kcal

Dica do Chef: São perfeitos para um café da tarde e proporcionam saciedade com
poucas unidades. O açúcar reﬁnado pode ser substituído por açúcar mascavo.
Podem ser acrescentados à massa, linhaça dourada e/ou coco ralado.

Autora: Antônia do Monte Martins
Instituição Social: Lar da Criança Emmanuel
Chef convidado: Denis Takenaka
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Chá Gelado de Frutas

34

Ingredientes

Modo de Preparo

2 maçãs
1 limão
1 laranja
1 rodela grossa de abacaxi
1 maracujá
10g de gengibre (1 pedaço pequeno)
3 cravos
5 cm de canela em pau
5 sachês de chá mate com pêssego
5 colheres (sopa) de açúcar

Lave bem as frutas. Descasque a
maçã, o limão, a laranja e o abacaxi,
reservando a casca e o miolo. Corte
as frutas descascadas em cubos
pequenos. Tire a polpa do maracujá e
reserve as cascas. Corte o gengibre
em pedaços pequenos. Em uma
frigideira, caramelize o açúcar com a
canela e os cravos.
Em outra panela, ferva 1,5 l de água e
coloque a casca e o miolo da maçã, a
casca e o miolo do abacaxi, os saches
de chá e o açúcar caramelizado com o
cravo e a canela. Quando começar a
ferver novamente, adicione as cascas
de limão e da laranja e a polpa do
maracujá. Ferva por mais 3 minutos.
Coe, deixe esfriar e coloque na
geladeira para gelar.
Para servir, acrescente os cubos das
frutas e misture, ou utilize as frutas
para outras preparações, como uma
salada de frutas por exemplo.
Rendimento: 10 porções de 200ml
Valor calórico da porção: 53 Kcal

Dica do Chef: A combinação é perfeita com os biscoitos no café da tarde.
Pode também ser servido com as frutas cortadas em cubinhos.

Autora: Alessandra Braga Resende Maciel
Instituição Social: Lar Mamãe Clory
Chef convidado: Denis Takenaka
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Equipe Mesa Brasil - Sesc Santo André
Tiago de Jesus | Soraia Buono | Fernando Calais | Caroline Rocha | Jeffer Sun
Milena Prinholato | Aparecido Vicente | Renata Ribeiro
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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Administração Regional no Estado de São Paulo
Presidente do Conselho Regional
Abram Szajman
Diretor do Departamento Regional
Danilo Santos de Miranda
Superintendências
comunicação social Ivan Giannini
técnico-social Joel Naimayer Padula
administração Luiz Deoclécio Massaro Galina
assessoria técnica e de planejamento Sérgio José Battistelli
Gerências
saúde e alimentação Maria Odete Ferreira Marcondes de Salles
adjunta Maria Fabiana Ferro Guerra assistentes Luciana C.
Machado Curvello Gonçalves, Karen Leal da Silva
artes gráficas Hélcio Magalhães adjunta Karina Musumeci
Sesc Santo André
gerente Jayme Paez adjunto Robson Silva
coordenadores de área Silvan Oliveira da Silva, Cleizer A.
Marques de Moraes, Fernanda Gonçalves, Fernanda Lima, Sandro
Piscitelli Vidigal, Nádia Almansa e Zilda Sabiá
coordenadora do Mesa Brasil Milena Prinholato
design gráfico: Omnis Design / Sérgio Afonso
fotografias: Roberto Assem
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As oﬁcinas aconteceram de julho a setembro de 2014

Sesc Santo André
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Rua Tamarutaca, 302
CEP 09071-130 - Vila Guiomar Sto. André - SP
TEL.: +55 11 4469 1200
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/sescsantoandre

