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VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DE NOTÍCIAS  DATA: 12.01.19 
 

PRÊMIO SESC DE LITERATURA ABRE 

INSCRIÇÕES PARA EDIÇÃO 2019 

 

O Prêmio Sesc de Literatura abre na próxima quarta-feira, 9 de 

janeiro, as inscrições para a edição 2019. Os autores estreantes 

podem concorrer nas categorias Romance ou Conto, com obras 

inéditas. Serão aceitos livros destinados ao público adulto e escritos 

por maiores de 18 anos. As inscrições gratuitas e feitas online vão até 

o dia 14 de fevereiro. O edital com o regulamento completo pode ser 

conferido em www.sesc.com.br/portal/site/premiosesc. 

 

O objetivo da premiação é identificar novos escritores, cujas obras 

possuam qualidade literária para edição e circulação nacional. Os 

vencedores têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora 

Record, com tiragem inicial de 2 mil exemplares. “O Prêmio Sesc de 

Literatura promove uma renovação do mercado literário brasileiro ao 

oferecer uma oportunidade para novos escritores. Desde a sua criação, 

já teve mais de 12 mil livros inscritos e revelou 27 novos autores”, 

afirma Henrique Rodrigues, analista de literatura do Sesc. 

 

Reconhecido como uma das mais importantes premiações do gênero 

no país, o Prêmio Sesc foi criado em 2003 e ganhou importância por 

ser destinado exclusivamente a novos autores, abrindo as portas do 
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mercado editorial aos estreantes. O processo de curadoria e seleção 

das obras é criterioso e democrático. Os livros são inscritos pela 

internet, protegidos por pseudônimos. Ou seja, quem avalia os livros 

não sabe quem os escreveu. 

 

Na última edição os vencedores foram a carioca Juliana Leite, na 

categoria Romance com “Entre as mãos”, e Tobias Carvalho, gaúcho, 

ganhador da categoria Conto, com “As Coisas”. “Há 4 anos, quando 

comecei a escrever esse romance, a circunstância mais fabulosa que 

me ocorria, em sonho mesmo, era ganhar o Prêmio Sesc”, declara 

Juliana, que após a premiação do Sesc, ganhou o Prêmio da 

Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Já Tobias reforça que 

“vencer o Prêmio Sesc foi a melhor maneira de começar a carreira 

literária, com um aval importantíssimo”. 

 

Nos últimos anos os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura também 

se destacaram em outras importantes premiações. Entre eles estão 

Franklin Carvalho, ganhador com o Romance “Céus e Terra”, em 2016, 

e vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2017; a paulista Sheyla 

Smanioto Macedo, vencedora da edição 2015, com o Romance 

“Desesterro”, conquistou o Prêmio Machado de Assis 2016. Marcos 

Peres, com “O Evangelho Segundo Hitler”, vencedor do Prêmio SP de 

Literatura 2014 na categoria estreantes; e Debora Ferraz, autora do 

livro “Enquanto Deus não está olhando”, vencedora do Prêmio São 

Paulo de Literatura 2015. 
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Aberta inscrição para prêmio de literatura 
que busca novos escritores. 
 
Desde quarta-feira (9), o Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições para a 
sua edição de 2019. A iniciativa é voltada para autores estreantes de 
romances ou contos inéditos. Os vencedores terão suas obras publicadas e 
distribuídas pela editora Record, com tiragem inicial de 2 mil exemplares. 
 
Organizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), o prêmio foi criado em 
2003 e se tornou conhecido no circuito literário por ser destinado 
exclusivamente a novos escritores, abrindo a eles as portas do mercado 
editorial. 
 
As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas pela internet até o dia 14 
de fevereiro. As obras são avaliadas pela sua qualidade para edição e 
circulação nacional. 
 
A escolha dos vencedores se dá por meio de um processo em que os 
avaliadores não têm condições de saber quem são os autores. Os livros 
inscritos são protegidos por pseudônimos. 
 
Na última edição, realizada em 2018, o vencedor na categoria Romance 
foi Entre as mãos, da carioca Juliana Leite, e na categoria Conto levou As 
Coisas, do gaúcho Tobias Carvalho. 
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VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 11.01.19 
 

Senac/RN: Entidade oferta 1.500 vagas em 
cursos para o primeiro trimestre em Assú e 
outras cidades 

 

Imagem: Ilustração 

 
Para promover o acesso à capacitação profissional, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial do RN (Senac/RN) está com matrículas abertas para cerca de 
50 cursos, somente no primeiro trimestre de 2019, nos municípios de Natal, Assú, Caicó, 
Macaíba e Mossoró. 

 
As vagas estão distribuídas em diversas áreas: Beleza, Informática, Comunicação e 
Design, Gastronomia, Gestão e Negócios, Saúde, Segurança, Turismo e Hospitalidade e 
Meio Ambiente. 

 
Os interessados podem efetuar sua matrícula em qualquer unidade do Senac/RN, 
adianta informação da assessoria de imprensa. 

 
Ao final das capacitações os concluintes recebem certificado reconhecido em todo 
território nacional. 

 
Outras informações sobre os cursos com matrículas disponíveis podem ser obtidas pelo 
telefone (84) 4005-1000. 
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Rio Grande do Norte recebe a partir 
de novembro novo voo direto 

Previsão é que o novo voo comece a operar duas vezes e tragam um total de 
360 passageiros a cada sete dias; Potencialidades turísticas do RN foram 
apresentadas em feira de turismo na Holanda 

Governo do Estado 
Voo Amsterdã/Natal deve começar a operar 2 vezes por semana a partir de novembro 

Redação 

O Rio Grande do Norte ganhou mais uma ligação com a Europa com o 
lançamento do voo Amsterdã/Natal durante a feira de turismo VakantiBeurs, 
que está sendo realizada na Holanda. 

O Governo do Estado montou um estande na feira, que é uma das mais 
importantes vitrines do turismo mundial, para divulgar as potencialidades 
turísticas e atrair visitantes de toda a Europa para os cinco polos do RN. 

A previsão é que o novo voo comece a operar duas vezes por semana a partir 
de novembro/2019, num total de 360 passageiros a cada sete dias. 

O público que o RN trabalha para atrair gasta em viagem cerca de 3 mil euros 
(R$ 12 mil pelo câmbio atual), e faz da América Latina o segundo destino mais 
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procurado por eles, atrás apenas da Ásia. São casais de alto poder aquisitivo 
que geralmente viajam com os filhos. 

“Com recursos do Projeto Governo Cidadão, via Banco Mundial, estamos 
possibilitando que o Estado busque novos mercados turísticos, uma vez que 
essa indústria movimenta mais de 50 atividades econômicas somente no Rio 
Grande do Norte. Nosso objetivo, com este lançamento, é conseguir reabrir e 
restabelecer esse mercado (europeu)”, disse a secretária estadual de Turismo, 
Ana Maria Costa. 

Ela informou que diretores da Corendon Operadora e Corendon Airlines 
(empresa de origem turca, mas que atua fortemente no mercado holandês, 
belga e no Oeste da Alemanha), visitarão o Rio Grande do Norte na primeira 
quinzena de fevereiro para tratar da promoção do destino potiguar em terras 
holandesas. 

Entidades importantes para o turismo do RN estão unindo esforços com a 
Setur/RN nesse objetivo. São elas a Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis (ABIH/RN), a Federação do Comércio (Fecomércio) e as prefeituras de 
Natal, Maxaranguape e Tibau do Sul/Pipa. “Viemos promover nosso destino e 
estreitar os laços com a Europa por meio do destino holandês. Sabemos que 
precisamos melhorar nossa malha aérea, tornando os preços mais 
competitivos e atraentes ao público”, explicou Ana Maria da Costa. A 
secretária destacou também que a delegação potiguar participou nesta sexta-
feira, 11, de um jantar oferecido pela embaixadora do Brasil na Holanda, 
Regina Dunlop, na residência oficial.   

Para o presidente da ABIH-RN, José Odécio Júnior, a participação do Rio 
Grande do Norte na feira foi fundamental recuperar um mercado perdido há 
mais de uma década. “O voo representa um novo marco para o setor de 
hotelaria e turismo do RN, tendo em vista que há muitos anos não tínhamos 
uma ligação direta da Europa do norte para Natal.” 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO AR  DATA: 11.01.19 
 

Belezas de Tibau do Sul são destaques em 

feira de turismo da Europa 

Evento é realizado em Utrech, na Holanda, até domingo 

Por Redação 

 
Os atrativos turísticos do município de Tibau do Sul estão presentes em mais uma 

feira internacional voltada para o setor, desta vez, a Vakantibeurs 2019, em Utrech, na 

Holanda. Reconhecida como a maior e mais completo evento de turismo europeu, a 

feira segue até o próximo domingo (13) e oportuniza a troca de experiências e 

promoção dos destinos. 

O Governo Municipal de Tibau do Sul tem investido constantemente na participação 

em diversos eventos na área e na promoção dos destinos turísticos da cidade. Para o 

prefeito Modesto Macedo a divulgação de Tibau do Sul tem garantido bons 

resultados, suscitando o contato de agentes e operadoras do setor do mundo inteiro, 

ampliando e fortalecendo o turismo de Tibau do Sul dentro e fora do Brasil. 

“Desde do início de nossa gestão temos concentrado esforços para divulgar nossos 

atrativos turísticos de maneira profissional. Um trabalho sério que tem alcançado 

resultados significativos e refletido positivamente na economia e geração de emprego 

em nossa cidade. Mais uma vez, Tibau do Sul participa de uma das mais importante 

feiras de turismo do mercado europeu, o que possibilita que turistas de todo mundo 

conheça as potencialidades que nosso município tem a oferecer. Tudo isso é fruto de 

boas parcerias público-privado que temos empreendido. Através da taxa de turismo, 

paga pelos visitantes dos nosso município, estamos conseguindo captar recursos para 
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investimentos e participação de Tibau do Sul em eventos e feiras internacionais. 

Juntos, estamos fortalecendo o setor e desenvolvendo melhor o potencial turístico de 

Tibau do Sul”, destacou o prefeito. 

A secretária de Turismo de Tibau do Sul, Elizabeth Bauchwitz, é quem está 

representando o município no stand da delegação potiguar, capitaneado pela Setur/RN 

e ABIH-RN. Além dela, a secretária de turismo do Rio Grande do Norte, Ana Maria 

Costa, o presidente da ABIH, José Odécio, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, o 

presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz; o ex secretário estadual de 

Turismo e hoteleiro Ruy Gaspar; o diretor da ABIH-RN, Manuel Andrade; o prefeito 

de Maxaranguape, Luiz Eduardo compõem a comitiva potiguar. 
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Baile Ribeira Boêmia desembarca novamente na Praia de 

Pirangi 

Pelo quarto ano consecutivo, o “Baile Ribeira Boêmia”, com a Roda de Samba do 

Projeto Cultural, desembarca no litoral potiguar, nas celebrações do 29º aniversário 

do tradicional Restaurante Paçoca de Pilão. A prévia carnavalesca acontece no dia 12 

de janeiro (sábado), a partir das 17h, na Praia de Pirangi do Norte, em Parnamirim. 

“Como o público natalense se desloca para as praias nesta época do ano, esta será 

mais uma oportunidade de divulgação e promoção do nosso Projeto Cultural, que 

realiza edições mensais na Ribeira e também em outros polos. E em Pirangi 

recebemos pessoas de todas as partes. Então este momento é ainda de suma 

importância para que a população conheça um pouco do trabalho cultural realizado no 

Centro Histórico de Natal”, explica Leonardo Galvão, um dos idealizadores e 

produtores do Ribeira Boêmia. 

Para resgatar o “carnaval das antigas”, o repertório do Baile está recheado de 

marchinhas carnavalescas, frevos e os tradicionais sambas-enredos, com a 

participação de alguns dos ícones e maiores talentos da nossa música: Camila Masiso 

e Diogo Guanabara, hoje radicados em Portugal e em curta temporada em solo 

potiguar, e ainda Dodora Cardoso e Luciano Queiroz, que darão o tom da festa, sem 

deixar ninguém parado. 

Mas o forró não podia ficar de fora, e o Baile Ribeira Boêmia deste ano reserva mais 

uma surpresa no aniversário do Paçoca de Pilão: presenteará o público com a  
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apresentação da banda Rojão, grupo musical formado por profissionais músicos e 

músicos profissionais, que se especializou em executar os clássicos do baião, forró pé 

de serra e xote, trazendo também um repertório de carnaval, recheado de metais, 

especialmente preparado para a ocasião. 

A banda Rojão vem com um time de peso e estará composta por Carlos Peru (voz e 

percussão); Charles Cavalcanti (voz e percussão); Ciro Pedroza (voz e violão); Zé 

Fontes (baixo); Eliezer Dantas (violino); Zé Hilton (sanfona); Silvio Boy (baterista); 

Alexandre Moreira (voz e bandolim); Rafael Bender (percussão); Chico Bethoven 

(sax tenor); Laerte Adler (trombone); e Jubileu Filho (trompete). 

Como sempre acontece nas edições do Ribeira Boêmia, as apresentações serão 

conduzidas pela Roda de Samba oficial do Projeto, com Leonardo Galvão (produção 

musical e cavaquinho); Anchieta Menezes (violão 7 cordas); Bruno César (sopros); 

Mônica Michelly (baixo); Daniela Fernandes (voz); Rogério Madureira (voz e 

pandeiro); Weslley “Cicinho” (bateria); Flaubert Benício, Flavio Kyoto e Renatinho 

(percussão e efeitos gerais). 

Além da parceria com o Restaurante Paçoca de Pilão, o Baile Ribeira Boêmia contará 

com a degustação gratuita da premiada Cachaça Papary e importantes apoios 

culturais: ART&C Comunicação; Blog do BG; Universitária FM; 98 FM; Blog do 

Cavaco; ABIH RN; Consultor Express; Sistema Fecomércio Sesc Senac RN e 

Neutron. 

 

Serviço: 

O que? “Baile Ribeira Boêmia no aniversário do Paçoca de Pilão” 

Atrações? Roda de Samba Ribeira Boêmia e os convidados Camila Masiso, Diogo 

Guanabara, Dodora Cardoso e Luciano Queiroz, encerrando com a banda Rojão 

Quando? Sábado, 12 de janeiro, a partir das 17h 

Onde? Restaurante Paçoca de Pilão - Av. D ep. Márcio Marinho, 5708, Praia de 

Pirangi do Norte – Parnamirim/RN . 

Quanto*? Couvert Artístico (mesas não inclusas) 

1º Lote Promocional (antecipado): R$ 40,00 

(*) Valores dos demais lotes serão divulgados nas redes sociais do Ribeira Boêmia 

Vendas antecipadas: Restaurante Paçoca de Pilão (Praia de Pirangi) e lojas Le 

Postiche (Midway Mall – 2º Piso). 
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