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Morre Ronald Gurgel, fundador das lojas 

Saci 

Empresário era uma liderança do setor empresarial no estado 

Por Redação 

 
Morreu neste fim de semana o empresário Ronald Gurgel, que fez 83 anos no último 

dia 28 de outubro. Ele foi dono da Saci, que vende material de construção, e também 

presidiu a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Natal. 

Conhecido como ‘Galego do Alecrim’, o empresário era uma liderança do setor 

empresarial no estado. Ele participou de diversas entidades do comércio, da indústria 

e de serviços. 

O velório de Ronald Gurgel ficou marcado para as 10h30 deste domingo, 4, no 

cemitério Morada da Paz, na Grande Natal. O sepultamento ficou para as 18h. 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN, da qual o 

empresário fez parte, divulgou nota em que lamenta a perda. 

É com profundo pesar que a Fecomércio RN comunica o falecimento do seu diretor e 

membro do Conselho Fiscal, Ronald Gurgel, na madrugada deste domingo, 4 de 

novembro. O velório acontecerá a partir das 10h30 no Cemitério “Morada da Paz”, 

em Emaús, e o sepultamento às 18h30, no mesmo local. Ronald Gurgel tinha 83 anos 

e foi fundador da rede de Lojas de Materiais de Construção Saci, no ano de 1962. A 

rede surgiu a partir de uma fábrica de ladrilhos hidráulicos e, por quase cinco 

décadas, foi referência no mercado local. Em 2009, ele vendeu a Saci ao grupo 

mossoroense “A Construtora”. À época, com 74 anos, Gurgel disse que pretendia 

descansar. Ocupou os cargos de Diretor e de Conselheiro Fiscal da Fecomércio.  
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10ª Aldeia Sesc Seridó oferece 

programação cultural gratuita 
 

 

Uma programação gratuita com teatro, música, artes visuais, 

capacitações e cinema. Assim será a Aldeia Sesc Seridó, que celebra 

10 anos de promoção à cultura na região. As atividades acontecem de 

8 a 14 de novembro em Caicó, e dia 13 de novembro em Jardim do 

Seridó. A iniciativa é do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 

Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 

A 10ª Aldeia Sesc Seridó em Caicó começa com a pré-Aldeia dia 8, que 

contará com encontro de poetas e declamadores – incluindo o famoso 

cordelista mossoroense Antonio Francisco –, seguido do espetáculo 

teatral “O torto andar do outro”, da Cia Pão Doce (Mossoró/RN). 

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ALDEIA-SESC.jpg
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Mas a abertura oficial será mesmo dia 9, com seminário aberto ao 

público do projeto de artes cênicas do Sesc Brasil, o Palco Giratório. 

Será a 1ª vez que o estado recebe o seminário do projeto nacional, 

sendo realizado até dia 11/11. Para participar da outra ação formativa 

do projeto, a oficina sobre teatro de rua que acontece dias 9 e 10, é 

preciso se inscrever pelo e-mail cultura@rn.sesc.com.br. As vagas são 

limitadas. 

Às 16h, começa o cortejo com filarmônicas, grupos e artistas 

potiguares, o qual culminará em um concerto com todas as 

filarmônicas convidadas, apresentações de dança com grupos 

folclóricos como Os Negros do Rosário e Caboclos do Mestre Bebé, e 

ainda com o tradicional Bloco do Magão. 

No sábado (10), serão apresentadas três peças: “Circo sem futuro”; 

“Meu Seridó”, da Casa de Zoé (Natal/RN); e a pré-estreia de “Chico 

Jararaca”, da Cia Trapiá (Caicó/RN). 

Domingo (11) também é dia de teatro. A programação começa com 

Emanoel Bonequeiro (Caicó/RN) e seu teatro de João Redondo, 

seguido de “A coisa do humano”, da Cia Bagana de Teatro 

(Mossoró/RN), o espetáculo do Palco Giratório, “Os cavaleiros da triste 

figura”, do grupo Boca de Cena (SE), será a atração seguinte da 

programação, finalizada com “Pelo pescoço”, espetáculo oriundo da 

exposição homônima que estreou na Galeria Sesc Cidade Alta em maio 

de 2017. 

Na segunda-feira (12), os caicoenses poderão assistir a “Dois corações 

e quatro segredos”, do Coletivo de Artistas Caicó. Na terça (13) e 

quarta-feira (14), tem sessão do CineSesc com entrada gratuita. 

Durante quase toda a programação da 10ª Aldeia Sesc Seridó, de 5 a  
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30/11, ficará em cartaz a exposição “Sisọ ọrọ: imagens que falam”, do 

artista plástico Gil Leal. 

Além disso, de forma inédita, o projeto será levado a Jardim do Seridó: 

na terça-feira, tem espetáculo: “Sob o sol” e encontro de duas 

filarmônicas da região. 

Para ver locais, horários e mais informações sobre a programação, 

acesse www.sescrn.com.br. 

Serviço: 

O quê? 10ª Aldeia Sesc Seridó realiza programação cultural gratuita 

Onde? Caicó e Jardim do Seridó 

Quando? De 8 a 14/11 
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10ª Aldeia Sesc Seridó oferece 

programação cultural gratuita 

 

Uma programação gratuita com teatro, música, artes visuais, 

capacitações e cinema. Assim será a Aldeia Sesc Seridó, que celebra 

10 anos de promoção à cultura na região. As atividades acontecem de 

8 a 14 de novembro em Caicó, e dia 13 de novembro em Jardim do 

Seridó. A iniciativa é do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 

Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 

A 10ª Aldeia Sesc Seridó em Caicó começa com a pré-Aldeia dia 8, que 

contará com encontro de poetas e declamadores – incluindo o famoso 

cordelista mossoroense Antonio Francisco –, seguido do espetáculo 

teatral “O torto andar do outro”, da Cia Pão Doce (Mossoró/RN). 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2018/11/ALDEIA-SESC.jpg
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Mas a abertura oficial será mesmo dia 9, com seminário aberto ao 

público do projeto de artes cênicas do Sesc Brasil, o Palco Giratório. 

Será a 1ª vez que o estado recebe o seminário do projeto nacional, 

sendo realizado até dia 11/11. Para participar da outra ação formativa 

do projeto, a oficina sobre teatro de rua que acontece dias 9 e 10, é 

preciso se inscrever pelo e-mail cultura@rn.sesc.com.br. As vagas são 

limitadas. 

Às 16h, começa o cortejo com filarmônicas, grupos e artistas 

potiguares, o qual culminará em um concerto com todas as 

filarmônicas convidadas, apresentações de dança com grupos 

folclóricos como Os Negros do Rosário e Caboclos do Mestre Bebé, e 

ainda com o tradicional Bloco do Magão. 

No sábado (10), serão apresentadas três peças: “Circo sem futuro”; 

“Meu Seridó”, da Casa de Zoé (Natal/RN); e a pré-estreia de “Chico 

Jararaca”, da Cia Trapiá (Caicó/RN). 

Domingo (11) também é dia de teatro. A programação começa com 

Emanoel Bonequeiro (Caicó/RN) e seu teatro de João Redondo, 

seguido de “A coisa do humano”, da Cia Bagana de Teatro 

(Mossoró/RN), o espetáculo do Palco Giratório, “Os cavaleiros da triste 

figura”, do grupo Boca de Cena (SE), será a atração seguinte da 

programação, finalizada com “Pelo pescoço”, espetáculo oriundo da 

exposição homônima que estreou na Galeria Sesc Cidade Alta em maio 

de 2017. 

Na segunda-feira (12), os caicoenses poderão assistir a “Dois corações 

e quatro segredos”, do Coletivo de Artistas Caicó. Na terça (13) e 

quarta-feira (14), tem sessão do CineSesc com entrada gratuita. 

Durante quase toda a programação da 10ª Aldeia Sesc Seridó, de 5 a 
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30/11, ficará em cartaz a exposição “Sisọ ọrọ: imagens que falam”, do 

artista plástico Gil Leal. 

Além disso, de forma inédita, o projeto será levado a Jardim do Seridó: 

na terça-feira, tem espetáculo: “Sob o sol” e encontro de duas 

filarmônicas da região. 

Para ver locais, horários e mais informações sobre a programação, 

acesse www.sescrn.com.br. 

Serviço: 

O quê? 10ª Aldeia Sesc Seridó realiza programação cultural gratuita 

Onde? Caicó e Jardim do Seridó 

Quando? De 8 a 14/11 
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10ª Aldeia Sesc Seridó oferece 
programação cultural gratuita 

 

Divulgação 

Uma programação gratuita com teatro, música, artes visuais, capacitações e cinema. 

Assim será a Aldeia Sesc Seridó, que celebra 10 anos de promoção à cultura na região. 

As atividades acontecem de 8 a 14 de novembro em Caicó, e dia 13 de novembro em 

Jardim do Seridó. A iniciativa é do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 

(Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 

A 10ª Aldeia Sesc Seridó em Caicó começa com a pré-Aldeia dia 8, que contará com 

encontro de poetas e declamadores – incluindo o famoso cordelista mossoroense 

Antonio Francisco –, seguido do espetáculo teatral “O torto andar do outro”, da Cia Pão 

Doce (Mossoró/RN). 

Mas a abertura oficial será mesmo dia 9, com seminário aberto ao público do projeto de 

artes cênicas do Sesc Brasil, o Palco Giratório. Será a 1ª vez que o estado recebe o 

seminário do projeto nacional, sendo realizado até dia 11/11. Para participar da outra 

ação formativa do projeto, a oficina sobre teatro de rua que acontece dias 9 e 10, é 

preciso se inscrever pelo e-mail cultura@rn.sesc.com.br. As vagas são limitadas. 

Às 16h, começa o cortejo com filarmônicas, grupos e artistas potiguares, o qual 

culminará em um concerto com todas as filarmônicas convidadas, apresentações de 

dança com grupos folclóricos como Os Negros do Rosário e Caboclos do Mestre Bebé, 

e ainda com o tradicional Bloco do Magão. 

No sábado (10), serão apresentadas três peças: “Circo sem futuro”; “Meu Seridó”, da 

Casa de Zoé (Natal/RN); e a pré-estreia de “Chico Jararaca”, da Cia Trapiá (Caicó/RN). 

Domingo (11) também é dia de teatro. A programação começa com Emanoel 

Bonequeiro (Caicó/RN) e seu teatro de João Redondo, seguido de “A coisa do humano”, 

da Cia Bagana de Teatro (Mossoró/RN), o espetáculo do Palco Giratório, “Os cavaleiros  

http://blog.tribunadonorte.com.br/agitosebaladas/?attachment_id=104538
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da triste figura”, do grupo Boca de Cena (SE), será a atração seguinte da programação, 

finalizada com “Pelo pescoço”, espetáculo oriundo da exposição homônima que estreou 

na Galeria Sesc Cidade Alta em maio de 2017. 

Na segunda-feira (12), os caicoenses poderão assistir a “Dois corações e quatro 

segredos”, do Coletivo de Artistas Caicó. Na terça (13) e quarta-feira (14), tem sessão 

do CineSesc com entrada gratuita. Durante quase toda a programação da 10ª Aldeia 

Sesc Seridó, de 5 a 30/11, ficará em cartaz a exposição “Sisọ ọrọ: imagens que falam”, 

do artista plástico Gil Leal. 

Além disso, de forma inédita, o projeto será levado a Jardim do Seridó: na terça-feira, 

tem espetáculo: “Sob o sol” e encontro de duas filarmônicas da região. Para ver locais, 

horários e mais informações sobre a programação, acesse www.sescrn.com.br. 
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10ª Aldeia Sesc Seridó oferece programação cultural 

gratuita em Caicó 

 

Uma programação gratuita com teatro, música, artes visuais, capacitações e cinema. 

Assim será a Aldeia Sesc Seridó, que celebra 10 anos de promoção à cultura na 

região. As atividades acontecem de 8 a 14 de novembro em Caicó, e dia 13 de 

novembro em Jardim do Seridó. A iniciativa é do Serviço Social do Comércio do Rio 

Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. 

A 10ª Aldeia Sesc Seridó em Caicó começa com a pré-Aldeia dia 8, que contará com 

encontro de poetas e declamadores – incluindo o famoso cordelista mossoroense 

Antonio Francisco –, seguido do espetáculo teatral “O torto andar do outro”, da Cia 

Pão Doce (Mossoró/RN). 

Mas a abertura oficial será mesmo dia 9, com seminário aberto ao público do projeto 

de artes cênicas do Sesc Brasil, o Palco Giratório. Será a 1ª vez que o estado recebe o 

seminário do projeto nacional, sendo realizado até dia 11/11. Para participar da outra 

ação formativa do projeto, a oficina sobre teatro de rua que acontece dias 9 e 10, é 

preciso se inscrever pelo e-mail cultura@rn.sesc.com.br. As vagas são limitadas. 

Às 16h, começa o cortejo com filarmônicas, grupos e artistas potiguares, o qual 

culminará em um concerto com todas as filarmônicas convidadas, apresentações de 

dança com grupos folclóricos como Os Negros do Rosário e Caboclos do Mestre 

Bebé, e ainda com o tradicional Bloco do Magão. 

http://www.blogcardososilva.com.br/10a-aldeia-sesc-serido-oferece-programacao-cultural-gratuita-em-caico/
http://www.blogcardososilva.com.br/10a-aldeia-sesc-serido-oferece-programacao-cultural-gratuita-em-caico/
http://www.blogcardososilva.com.br/wp-content/uploads/2018/11/mmmmm.jpg
http://www.blogcardososilva.com.br/wp-content/uploads/2018/11/mmmmm.jpg
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No sábado (10), serão apresentadas três peças: “Circo sem futuro”; “Meu Seridó”, da 

Casa de Zoé (Natal/RN); e a pré-estreia de “Chico Jararaca”, da Cia Trapiá 

(Caicó/RN). 

Domingo (11) também é dia de teatro. A programação começa com Emanoel 

Bonequeiro (Caicó/RN) e seu teatro de João Redondo, seguido de “A coisa do 

humano”, da Cia Bagana de Teatro (Mossoró/RN), o espetáculo do Palco Giratório, 

“Os cavaleiros da triste figura”, do grupo Boca de Cena (SE), será a atração seguinte 

da programação, finalizada com “Pelo pescoço”, espetáculo oriundo da exposição 

homônima que estreou na Galeria Sesc Cidade Alta em maio de 2017. 

Na segunda-feira (12), os caicoenses poderão assistir a “Dois corações e quatro 

segredos”, do Coletivo de Artistas Caicó. Na terça (13) e quarta-feira (14), tem sessão 

do CineSesc com entrada gratuita. Durante quase toda a programação da 10ª Aldeia 

Sesc Seridó, de 5 a 30/11, ficará em cartaz a exposição “Sisọ ọrọ: imagens que 

falam”, do artista plástico Gil Leal. 

Além disso, de forma inédita, o projeto será levado a Jardim do Seridó: na terça-feira, 

tem espetáculo: “Sob o sol” e encontro de duas filarmônicas da região. (Blog Wllana 

Dantas) 
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Projeto Incubado do Empreende 
participa do Nordeste Digital Expo 
1ª edição do evento foi sediado em Natal com realização do 
Sebrae e Senac. 

A Criativando, empresa incubada do Centro 

de Excelência em Empreendedorismo da UnP (Empreende), esteve presente 

na 1ª edição do Nordeste Digital Expo. O evento aconteceu nos dias 22 e 23 

de outubro no Centro de Convenções de Natal e teve como objetivo discutir 

os impactos da Quarta Revolução Digital, ou Revolução 4.0, e apresentar 

ferramentas e profissionais em soluções digitais. 

Yuri Soares, ex-aluno do Curso de Design Gráfico da UnP e Diretor Executivo 

da Criativando, foi o representante da empresa no evento. Yuri participou do 

Nordeste Digital Expo palestrando sobre Design Thinking e a utilização de 

criatividade em projetos pessoais e profissionais, além de ter a oportunidade 

de promover a Criativando. “Dividimos o palco com pessoas que admiramos, 

como Raniery Pimenta e Marcelo Bandiera, que também passaram pela 

Universidade Potiguar como profissionais”, conta. 

O Diretor Executivo diz estar gratificado com a oportunidade de participar do 

Nordeste Digital Expo. “Nós avançamos muito em questão de conhecer, que 

https://unp.br/wp-content/uploads/2018/11/Criativando_Empreende_1.jpg
https://unp.br/wp-content/uploads/2018/11/Criativando_Empreende_1.jpg
https://www.unp.br/empreende
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é o que nós precisamos agora: fazer a Criativando conhecida tanto em Natal 

quanto fora da cidade. Esse foi um passo muito grande”, ressaltou Yuri. 

No evento, além da Quarta Revolução Industrial, temas como marketing 

digital, inovação, startups e futurismo foram abordados. Foram mais de 30 

palestras acontecendo simultaneamente, divididas em cinco palcos. O 

Nordeste Digital Expo é uma realização do Sebrae e do Sistema Fecomércio 

RN, por meio do Senac. 
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Seminário Apresenta Serras do Agreste como 

Destino Turístico de Clima e Charme no 

Interior do RN 

Na ocasião, foram entregues certificados de capacitações e premiação 

do concurso cultural. Fotos: Assecom/Governo Cidadão 

 
Aconteceu na manhã desta quinta-feira (1), no Espaço Titanic em Serra de 

São Bento, o Seminário de Transferência de Resultados do Projeto de 

Dinamização e Sustentabilidade do Turismo, que – por meio do Governo 

Cidadão, viabilizado pelo Banco Mundial – vem desenvolvendo uma rota 

turística no Estado neste pedaço do RN, denominado Serras do Agreste 

Potiguar, contemplando, além do município sede deste evento, Passa e Fica 

e Monte das Gameleiras. 

Na programação, foram apresentados e pontuados os resultados das 

atividades realizadas ao longo do desenvolvimento do projeto – as quais 

divulgam esses destinos, geram empregabilidade e renda e promovem o 

acesso ao comércio no setor turístico – coroando com a entrega de 

certificados de capacitações a mais de 150 profissionais do turismo e com a 

premiação do Concurso Cultural com alunos da rede pública que enalteceu 

as belezas dessas três cidades, de maneira a divulga-las, para promover, 

cada vez mais, o acesso ao comércio. 

“A partir desse viés sustentável e turístico do projeto, além de fortalecer o 

polo, por meio de capacitações em parceria com o Senac, promover o 

encontro de negócios com empresários, por tornar o ´Serras do Agreste 

Potiguar´ conhecido e procurado, trabalhamos também a inclusão dos 

produtores locais no processo de comercialização de artesanatos, bem como 

das produções da Agricultura Familiar, aquecendo cada vez mais a economia 

local”, disse o secretário de gestão de projetos e coordenador do Governo 

Cidadão, Vagner Araújo. 

Essas ações vieram como a verdadeira mudança. Hoje temos um roteiro de 

charme que tem gastronomia, serviços e o turismo de qualidade para 

oferecer. Tudo isso, com profissionais devidamente capacitados. É um 

orgulho ver um encontro desses”, disse Adriana Crisanto, empresária em 

Serra de São Bento. 

A sub-secretária de Turismo, Solange Portela, reiterou que as ações ainda 

não acabaram. “O trabalho não pode parar. É preciso continuar mostrando 
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todas as nossas riquezas, seja o turismo de aventura, a simplicidade ou o 

clima agradável, deixar o destino cada vez mais visível”, explicou. 

CONCURSO CULTURAL 

O Concurso Cultural com alunos da rede pública dos municípios de Monte 

das Gameleiras, Passa e Fica e Serra de São Bento, do Ensino Fundamental 

– 8º e 9º ano – e do Ensino Médio – 1ª série a 3ª série – trabalharam de 

forma criativa a rota ´Serras do Agreste´. De acordo com o regulamento, as 

duas melhores fotos e frases que retratassem as belezas e seu potencial, 

seriam as vencedoras. 

Dessa forma, a categoria, ‘Melhor frase’, a vencedora foi Andreza Luiza, da 

Escola Estadual Senador João Câmara , com a “Muito mais do que poder 

contemplar, é se conectar e sentir a essência das Serras do Agreste 

Potiguar”, foi presenteado com um laptop. José Nicolau, da Escola Estadual 

José Filismino José da Costa, de Monte das Gameleiras, com a frase “Serras 

Potiguares: belezas únicas, passeios inesquecíveis e recordações para a 

vida inteira”, recebeu um tablete por ficar em segundo lugar. 
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Já na categoria ‘Melhor foto’, o primeiro lugar Michely Karine Feliciano da 

Escola Estadual Joaquim Torres, de Serra de São Bento, foi premiada com uma 

máquina fotográfica e o segundo Paulo Sérgio, da Escola Municipal Maria 

Auxiliadora de Serra de São Bento, com um tablete. 

“Estou extremamente feliz com o prêmio, porque isso significa que as 

pessoas captaram todo o sentimento de minha foto, toda a beleza que vem 

de nossa cidade”, comemorou Michely. 

“É muito gratificante poder participar de uma ação como está. Ver que nossos 

jovens estão se envolvendo com o turismo dessa maneira. Num futuro bem 

próximo, eles poderão e deverão estar dentro do setor, produzindo, gerando 

renda e emprego formal no setor”, comemorou Ana Guedes, gerente 

executiva do Projeto Governo Cidadão e jurada do concurso, frisando que 

não foi fácil a escolha, diante de um material tão rico. 

A prefeita de Serra de São Bento, Vanessa Moraes, falando de concretização 

de sonhos, agradeceu a vinda do projeto, bem como a participação de todos 

os envolvidos. 

“O meu muito obrigada a todos que acreditarem em nosso turismo como 

mudança de realidade de nosso município. Esse é só o começo, pois juntos 

poderemos consolidar essa indústria de maneira de fortalecer todo o polo e 

seus municípios”, arrematou Vanessa. 

Estiveram presentes, o secretário de Turismo de Serra de São Bento, Diel 

Figueiredo, o secretário de Turismo de Passa e Fica, Flaviano Lisboa, junto 

ao representante do Prefeito Leonardo Lisboa, o Sr. Pedro Lisboa, a vice 

prefeita de Monte das Gameleiras, Solange Ferreira, e o secretário do 

Turismo daquele município, Genilson Júlio. 
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Seminário Apresenta Serras do Agreste 

como Destino Turístico de Clima e Charme 

no Interior do RN 

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (1), no Espaço Titanic em Serra de São Bento, o 

Seminário de Transferência de Resultados do Projeto de Dinamização e Sustentabilidade do 

Turismo, que – por meio do Governo Cidadão, viabilizado pelo Banco Mundial – vem 

desenvolvendo uma rota turística no Estado neste pedaço do RN, denominado Serras do 

Agreste Potiguar, contemplando, além do município sede deste evento, Passa e Fica e 

Monte das Gameleiras. 

Na programação, foram apresentados e pontuados os resultados das atividades realizadas 

ao longo do desenvolvimento do projeto – as quais divulgam esses destinos, geram 

empregabilidade e renda e promovem o acesso ao comércio no setor turístico – coroando 

com a entrega de certificados de capacitações a mais de 150 profissionais do turismo e com 

a premiação do Concurso Cultural com alunos da rede pública que enalteceu as belezas 

dessas três cidades, de maneira a divulga-las, para promover, cada vez mais, o acesso ao 

comércio. 

“A partir desse viés sustentável e turístico do projeto, além de fortalecer o polo, por meio de 

capacitações em parceria com o Senac, promover o encontro de negócios com empresários, 

por tornar o ´Serras do Agreste Potiguar´ conhecido e procurado, trabalhamos também a 

inclusão dos produtores locais no processo de comercialização de artesanatos, bem como 

das produções da Agricultura Familiar, aquecendo cada vez mais a economia local”, disse o 

secretário de gestão de projetos e coordenador do Governo Cidadão, Vagner Araújo. 

Essas ações vieram como a verdadeira mudança. Hoje temos um roteiro de charme que tem 

gastronomia, serviços e o turismo de qualidade para oferecer. Tudo isso, com profissionais 

devidamente capacitados. É um orgulho ver um encontro desses”, disse Adriana Crisanto, 

empresária em Serra de São Bento. 

A sub-secretária de Turismo, Solange Portela, reiterou que as ações ainda não acabaram. “O 

trabalho não pode parar. É preciso continuar mostrando todas as nossas riquezas, seja o 

turismo de aventura, a simplicidade ou o clima agradável, deixar o destino cada vez mais 

visível”, explicou. 
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Escritor de Mossoró disputa importantes prêmios 

literários 
Autor é defensor público em Brasília e é focalizado pelo portal Metrópoles devido 
êxito do seu livro 
 

 
Metrópoles destaca autor mossoroense 

Do portal Metrópoles (Brasília) 

 

Defensor público do Distrito Federal, José Almeida Júnior fez a estreia dos sonhos de 

qualquer escritor. Natural de Mossoró (Rio Grande do Norte), o servidor ganhou o Prêmio 

Sesc de Literatura, vitória que possibilitou a publicação de Última Hora, seu primeiro 

trabalho a chegar ao mercado, por um grande selo, a editora Record. 

 

Quase um ano depois, o potiguar é finalista dos prestigiados prêmios Jabuti (melhor 

romance) e São Paulo de Literatura (melhor livro de autor estreante de até 40 anos). 

O resultado de ambos sai em novembro. 

 

Ele se mostra surpreso com a repercussão. 

“Achei que não era ‘literatura de prêmio’. Não tem uma linguagem poética. É seca, quase 

jornalística. Mas muita gente apontou isso como coisa positiva. Acho que, nesse momento 

que a gente vive, de polarização e ânimos acirrados, o livro se destacou. É político sem ser 

panfletário”, define. 

http://blogcarlossantos.com.br/escritor-de-mossoro-disputa-importantes-premios-literarios/
http://blogcarlossantos.com.br/escritor-de-mossoro-disputa-importantes-premios-literarios/
http://blogcarlossantos.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Jos%C3%A9-Almeida-J%C3%BAnior-escritor-Portal-Metr%C3%B3poles.jpg
https://www.metropoles.com/entretenimento/literatura/vencedor-do-premio-sesc-defensor-publico-do-df-lanca-ultima-hora
https://www.metropoles.com/entretenimento/literatura/vencedor-do-premio-sesc-defensor-publico-do-df-lanca-ultima-hora
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