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Os três poderes de nossa República andam 
numa direção perigosa.
O Planalto tem usado o rolo compressor do 
Governo Federal para aprovar o que bem quer 
e como quer no Congresso, exemplo disso é a 
lei sobre criação de novos partidos que mina 
os planos de Marina Silva e Eduardo Campos.
O Judiciário, em muito como resultado de 
uma postura dura do Ministério Público e do 
STF, vem cada vez mais tomando decisões que 
refletem nos âmbitos administrativo e político. 
Temendo a instauração de um Estado Judici-
ário, o Legislativo - possivelmente com aval 
do Planalto - partiu para o ataque primeiro 
com a PEC 37/2012, em seguida com a PEC 
33/2011. A primeira castra o MP, a segunda 
o STF.
O Legislativo, coitado, sem dúvidas o menos 
atuante dos poderes, fato que em muito se deve 
aos inúmeros rabos presos de seus membros, 
quer a todo custo instaurar a imoralidade 
de forma institucional e em diversas escalas. 
Primeiro sinalizam com o descumprimento de 
decisões judiciais, no caso dos condenados do 
Mensalão. Depois colocam Renan Calheiros 
e Henrique Alves nas presidências das casas 
legislativas. Insatisfeitos ignoram qualquer tipo 
de proposta que venha no sentido de morali-
zar a política - como a PEC dos Vereadores, 
que acaba com o salário de vereador nos 
municípios com menos de 50 mil habitantes - 
e são completamente a favor de instrumentos 
em favor da pilantragem - as já citadas PECs 
33 e 37, servem de exemplo maior.
E tudo isso, não se enganem, é só reflexo do 
povo que acha que tudo está em ordem e 
progresso.
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A vida é uma constante, cheia de 
transformações e surpresas, e cada 
um tem potencial para compreen-
dê-la na sua subjetividade. Temos 
dias bons, dias mais ou menos, dias 
difíceis e dias que não conseguimos 
distinguir a dimensão. 
Não, eu não vim aqui pra falar de 
chuva ou sol, como o título está 
descrito. Neste espaço, curto para 
alguns e longo para outros, quero 
que você, meu querido leitor, par-
tilhe e reflita comigo sobre a mon-
tanha russa que é a sua vida, a nos-
sa vida. Como diria Fernando Pes-
soa, “Um dia de chuva é tão belo 

como um dia de sol. Ambos exis-
tem; cada um como é”. Pensando 
assim, vamos juntos navegar por 
essa temática que trago. 
Nos últimos tempos tenho me 
deparado com muitos entraves, e 
tenho certeza que com você não foi 
muito diferente. Dias de dor, de ale-
gria intensa, de comemoração, de 
luto, de surpresas, de produtivida-
de, de uma ansiedade sem tama-
nho. Dias de motivação, de tristeza, 
de novidades, de sono bem dormi-
do ou sono acumulado, de sorrisos 
e lágrimas. Talvez essa seja a graça 
de viver, e acredite, tudo que vem 
fácil, vai mais fácil ainda. É preci-
so ser forte, erguer a cabeça, enxu-
gar o rosto, lavar a alma, manter os 

olhos firmes e o coração sadio. 
A cada amanhecer somos renova-
dos, diria que a cada segundo. Eu, 
você, o outro, o mundo. Porque 
limitar-se na definição de “eu sou 
assim, eu sou assado, minha vida é 
boa (ou ruim), tenho muitos ami-
gos”, enfim, é pouco demais. Se 
eu te perguntasse: “Quem é você” 
ou “Como foi o seu dia hoje”, você 
me responderia com a mesma con-
fiança as duas indagações? Pen-
se. É senso comum, mas ao mes-
mo tempo é tirar algo de dentro de 
si, é ir mais fundo, ir além. Since-
ramente, ser feliz não é tão fácil e 
simples, porém também não preci-
samos complicar tanto. Atentemos 
aos detalhes, as entrelinhas da vida. 

Portanto, tudo que vivenciamos 
favorece as muitas mudanças que 
passamos ao longo dos dias, sema-
nas, meses e anos, no decorrer de 
toda a nossa existência. Deixar nos-
sos passos no caminho é a forma 
mais natural de mostrar que esta-
mos na luta, de marcar o território. 
Dias de chuva, dias de sol... Essa é a 
lei da vida. Então, vivamos! 

Eu estava agendada para uma 
consulta com meu ginecologis-
ta durante a semana. Numa 
manhã, recebo a ligação do con-
sultório dizendo que minha con-
sulta foi mudada para esta mes-
ma manhã às 9h30min. Eu 
tinha acabado de despachar 
todos para a escola e trabalho, e 
já eram 8h45min. O trajeto até o 
consultório me tomaria 35 minu-
tos, logo não tinha muito tempo 
a perder. Assim como a maio-
ria das mulheres fazem, gosto 
de dar uma caprichada na higie-
ne quando vou a estas consultas, 
mas dessa vez, não ia dar tem-
po de fazer este esforço! Então, 
corri escadas acima, arranquei o 
meu pijama, molhei a toalhinha 
que estava na beira da banhei-
ra, e me dei um banho de gato 

naquela “área” para assegurar 
que eu estava ao menos apresen-
tável. Joguei a toalhinha no ces-
to de roupas sujas, vesti alguma 
roupa, saltei pra dentro do carro 
e corri para a consulta. Eu estava 
sentada há apenas alguns minu-
tos na sala de espera quando fui 
chamada. Já sabendo dos pro-
cedimentos, assim como todas 
também sabem, pulei pra cima 
da mesa de exames, e comecei 
a olhar para o outro lado, fin-
gindo estar em Paris ou qual-
quer outro lugar a milhas de dis-
tância. Fiquei um pouco sur-
presa quando o médico disse: 
“Puxa! Alguém fez um esforço 
extra esta manhã, não?”. Nem 
respondi. Depois da consulta, 
já relaxada, voltei para casa. O 
restante do dia seguiu normal-

mente... Algumas compras, faxi-
na, cozinhar. Depois da escola, 
quando minha filha de 6 anos 
estava brincando, ela me cha-
ma do banheiro: “Mamãe, onde 
está a minha toalhinha?”. Disse 
a ela para pegar outra no armá-
rio. E ela responde: “Não! Preci-
so daquela que estava na beirada 
da banheira! Foi lá que guardei 
a minha purpurina e as minhas 
estrelinhas!”. Nunca mais eu vol-
to a aquele médico! NUNCA! 

C
astigado com a seca e a 
escassez de chuvas, além 
de um sol intenso, o serta-
nejo vem sofrendo, e mui-

to, nos últimos tempos. Um longo perí-
odo de estiagem resseca a terra e dimi-
nui, ou cessa totalmente, o principal 
meio de subsistência que grande par-
te da população faz uso. A terra fértil 
do nordeste, produtora de inúmeras 
riquezas e que proporcionou outrora 
grande fartura ao homem do campo, 
atualmente tem entristecido aqueles 
que sobrevivem deste meio. Meteoro-
logistas noticiam nos telejornais, e são 
veiculados em rádio também, que esta 
região poderá ter anos e mais anos de 
seca, contudo, o Senhor dos Céus ale-
gra e dá esperança aos olhos da popu-
lação quando envia chuvas, às vezes 
poucos milímetros, ora centenas deles, 
e assim faz semblante e coração vibra-
rem de emoção. Há esperança sim! 
É impossível não se indignar diante 
de tal situação e ver-se de mãos ata-
das, sabendo que algo poderia ser fei-
to, tal como redirecionamento de ver-
bas, programas, incentivos agrícolas, 
mas há pessoas que insistem em tam-
par os olhos, fazendo de conta que 
está tudo bem. Persisto, o importante 
é não desesperar. Em contraponto, tra-
go aqui uma novidade. Em comemo-
ração aos 4 anos de veiculação, o Jor-
nal Expresso do RN, na sua 41ª edi-
ção, traz ao leitor uma variedade de 
assuntos que abrangem as mais diver-
sas temáticas da atualidade. Valendo 
salientar que este periódico comporta 
nada menos do que 24 páginas colori-
das, estando circulando em aproxima-
damente 30 cidades do RN e algumas 
da PB. O Jornal Expresso comemora 
seu aniversário, mas quem é premia-
do com um excelente conteúdo é você. 
Por isso, quer saber? A gente conta!

Dias de chuva, dias de sol...

Três
Porquinhos, 
Três
Poderes
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U
m fato no meio políti-
co chamou a atenção 
de toda imprensa se-
ridoense. O episódio 

aconteceu durante a inaugura-
ção de um posto de combustíveis 
há alguns dias em Currais Novos. 
Na ocasião, o ex-prefeito de Cur-
rais Novos, Geraldo Gomes, e o 
atual Vilton Cunha, ambos ri-
vais na política, se encontraram, 
conversaram bastante, troca-
ram singelos abraços e apertos 
de mão, além de transparecerem 
para os presentes que ali se da-
va um clima de conforto entre 
eles, onde foram observadas, in-
clusive, várias risadas durante o 
tempo em que estiveram pape-
ando.

Por esse motivo, o ato ganhou 
uma grande repercussão na in-
ternet e mostrou para algumas 
pessoas, cujas alimentam a de-
sarmonia de candidatos, que 
mesmo depois de uma cam-

panha, eles, os políticos, não 
querem manter-se competitivos 
e trocando as famosas “farpas”, 
mas sim é necessário estabelecer 
um ambiente de harmonia visan-
do o bem comum.

O deputado Vivaldo Costa (PR) 
esteve no último dia (29) no ga-
binete do secretário de saúde 
do RN, Luiz Alberto Fonseca. 
O Papa Jerimum estava acom-
panhado do ex-prefeito de 
Timbaúba dos Batistas que tam-
bém presidiu durante vários anos 
a Associação dos Municípios do 
Seridó Ocidental, Ivanildo Filho; 
da presidente da Fundação Hos-
pitalar Carlindo Dantas, Sandra 
Costa; e de Luciana Dantas, di-
retora do Hospital Regional de 
Caicó.
A audiência teve como pauta a 
saúde de Caicó, o funcionamento 
do Hospital Regional e do Hos-
pital do Seridó. Vivaldo também 
pediu para que o secretário possa 

priorizar a instalação do Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência (SAMU) para o Seridó.
Luiz Alberto, que tem grande 

admiração por Caicó, garantiu 
ao deputado que até junho o SA-
MU estará sendo implantado na 
região.

Apatia
É engraçada a apatia de alguns setores da “sociedade civil organizada” – al-
cunha trazida ao léxico pelos “progressistas” – sobre o caos e a inoperância 
na saúde pública. Sindicatos, associações, fundações e congêneres que inte-
gram a nova alcunha grafada pelo “progresso” reelegem diretorias à décadas 
e tudo permanece na mesma por igual período. Os discursos, as reclamações 
e os problemas sem solução.

(In)Segurança Jurídica
Em nome da “segurança jurídica” e da preservação dos direitos humanos 
alguns magistrados pelo Brasil vêm atuando como o santo mexicano Jesus 
Malverde, o “bandido generoso” e tomado como padroeiro dos criminosos, 
e deixando indivíduos perigosos – e alguns até condenados – livres, leves e 
soltos, como diria Nelson Motta, para levarem perigo aos cidadãos de verda-
de. Seria interessante saber o que a “turma” anda levando pras festas onde 
vale tudo.

Enquanto Falta Água...
Uma turma muito “sabida”, como diria minha saudosa avó, vive pelas re-
des sociais reclamando que a água, bem inestimável ao povo do sertão, anda 
com um mau cheiro insuportável – e anda. O que eu não entendo é como 
raios na “maior seca dos últimos 50 anos” ainda tem gente “sabida” pegan-
do água pra lavar carro, moto, vitrine e até mesmo calçadas. Desse jeito vai 
faltar água, com ou sem mau cheiro.

Concurso à Vista (?)
Tem sido propalado aos quatro ventos que a Assembleia Legislativa do RN 
deverá realizar concurso para provimento de cargos, pelo menos na teoria 
dessa vez não tem Trem da Alegria.

Concurso à Vista (?) II
Aproveitando o embalo do Legislativo potiguar, o Ministério Público do RN 
deverá encaminhar às Câmaras Municipais recomendações no sentido de 
que estas realizem concursos para contratação de servidores efetivos em de-
trimento dos atuais comissionados. E tome Lexotan...

Verbas Indenizatórias
Ainda na onda da Assembleia Legislativa potiguar, teve deputado, muito 
preocupado com os problemas do RN, que só esse ano já ultrapassou os R$ 
70 mil em gastos. Há quem diga que são saldos das campanhas de 2012 sen-
do honrados. O Seridó entra com dois na lista.

Telefone sem Fio
De Paris, Garibaldi liga para Natal para dizer a um “amigo de infância” que 
encontrou com o filho e o neto, que ele pensava que o “amigo” não conhe-
cia ainda. E a conta do telefone, quem paga?

Vilton Cunha e Geraldo Gomes mostram 
que as desarmonias são apenas na política

Vivaldo Costa se reúne com secretário e 
pede prioridade na vinda do SAMU Seridó

Expresso Político
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N
o último dia 14 de abril, 
o atleta curraisnoven-
se Cláudio Richardson 
conquistou seu oitavo tí-

tulo na Copa Brasil de Marcha, nos 
50 km, em Barueri/SP, garantindo 
sua classificação para a Copa Pan-
-Americana de Marcha 2013, que 
será disputada na Guatemala, no 
mês de maio.
Richardson iniciou competindo nas 
provas de 1.500m e 5.000m, até 
descobrir seu grande potencial nos 

50 km de marcha e desde então, 
vem se destacando, nas provas em 
que participa, como por exemplo, 
nas edições de 2000, 2001, 2002, 
2003, 2009, 2010, 2011 e agora em 
2013.
De acordo com o atleta, cada pro-
va conquistada é motivo de muito 
orgulho, uma vez que o mesmo 
não tem patrocinadores fixos, o 
que acarreta certa dificuldade em 
manter uma alimentação adequa-
da com a utilização de suplementos 

polivitamínicos, e até na aquisição 
de roupas e tênis apropriados para 
os treinos.
E por falar em treino, Richardson é 
acompanhado constantemente pelo 
técnico Judson, sendo seus horários 
bastante inusitados, já que o reforço 
de sua renda vem da profissão di-
ária: cabelereiro. Mesmo assim, ele 

encontra tempo para intensificar os 
treinamentos, percorrendo em tor-
no de 240km/semana.
Para o campeão Cláudio Richard-
son, encarar os obstáculos da vida 
é uma conquista diária, pois o que 
para muitos seria motivo de desis-
tência, para ele é uma forma de 
mostrar que é possível vencer e re-

alizar sonhos quando se tem um 
objetivo, tanto é que dedica seus 
prêmios a Deus; à colaboração do 
técnico Judson; aos amigos, que es-
tão sempre torcendo a seu favor, 
e principalmente aos que torcem 
contra, visto que é daí onde sua 
determinação e perseverança au-
mentam.

Quando o assunto é: duas rodas, na 
categoria Off Road, então estamos 
falando do curraisnovense João 
Alfredo Pereira Alves, mais conhecido 
por João Grilo, que cada vez mais 
vem se destacando nas competições 
de Rally, garantindo seu favoritismo 
em cada disputa.
O que antes era um sonho, hoje, é um 
trabalho levado a sério. Competindo 
desde 2006, ao todo João Grilo soma 
aproximadamente 50 títulos e diz que 
sua carreira está apenas começando, 
visto que ainda virão muitas provas 
pela frente.
Recentemente, ele participou da 
16ª edição do Rally RN 1500, 
competição que aconteceu no 
período de 10 a 13 de abril, com 

trechos nas cidades de Parnamirim, 
Currais Novos, Mossoró, São Miguel 
do Gostoso e Natal, a qual alcançou 
a sétima posição, devido a um 
contratempo durante o percurso, em 
que uma pedra rompeu a corrente 
de transmissão de sua moto, fazendo 
com que seu tempo estourasse no 
primeiro dia de prova.
No último dia 21 de abril, na cidade 
de São Tomé, João Grilo subiu 
ao pódio, em terceiro lugar, na 
primeira etapa do Circuito Potiguar 
de Rally, Campeonato Estadual de 
Baja, realizado pela Confederação 
Brasileira de Motociclismo – CBM. 
E ele já se prepara para as próximas 
etapas que serão nos dias 19 de 
maio, em São Tomé; 14 de julho, em 
Tangará; 08 de setembro, em São 
Paulo do Potengi e as finais, nos dias 

16 e 17 de novembro, em Guamaré.
Antes, João Grilo participará também 
do Campeonato Cearense de Enduro 
F. I. M., na cidade de Tabuleiro do 
Norte/CE. Mesmo com dificuldade 
para conseguir patrocinadores fixos, 
João contou com uma colaboração 
da Prefeitura Municipal de Currais 
Novos para o Rally RN 1500, e os 
demais gastos são patrocinados pela 
oficina UTI das Motos – na qual 
trabalha com Adalberto, seu pai, 
técnico e empresário – e pelo Ateliê 
Artes Noivas, da sua mãe.

Como o tempo é curto para os 
treinos, João dedica apenas dois dias 
na semana para pegar pesado nos 
treinos e conta com uma equipe que 
o auxilia em todos os momentos: 
Seu pai Adalberto, seu mecânico 
Paulinho e seus amigos Marcelo e 
Ricardo Alexandre, pois tem como 
objetivo terminar o Campeonato 
Estadual 2013 em primeiro lugar.
Além de toda essa correria, João 
Grilo também está investindo forte 
na carreira do seu primo Lucas, o 
Tião das Promessas, que com apenas 

13 anos, conquistou o quarto lugar 
na Categoria 125, do Rally RN 1500, 
disputando com pilotos profissionais.
João Grilo se orgulha em ser o 
único seridoense a se destacar nas 
competições de Rally, em meio a 
nomes de peso como Jean Azevedo 
e Dário Júlio, pilotos patrocinados 
por fábricas. Seu sucesso e talento 
foram reconhecidos, também, 
pela Federação Internacional de 
Motociclismo, que já lhe conferiu o 
diploma de segundo melhor Piloto 
do Brasil.

LÍLIAN DE SOUZA
CORRESPONDENTE JE

LÍLIAN DE SOUZA
CORRESPONDENTE JE

Copa Brasil
CLÁUDIO RICHARDSON CONQUISTA 
TÍTULO E GARANTE VAGA NO PAN

Seridoense é destaque em 
competições de Rally
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Currais Novos ganhou, na noite 
do último dia 12 de abril, mais 
um grande empreendimento 
que promete favorecer, e muito, 
a demanda de combustíveis no 
município. Desta vez foi o “Posto 
Louragás” que presenteou a cidade 

com mais um estabelecimento de 
abastecimento, bastante equipado e 
com equipe capacitada, para atender 
com eficiência aos curraisnovenses, 
sendo este situado no cruzamento 
entre a Rua Antônio Eduardo 
Bezerra e a Avenida Sílvio Bezerra 

de Melo.
A reforma do Posto seguiu rigoro-
samente as exigências dos Órgãos 
Ambientais, incluindo a troca 
dos tanques antigos por tanques 
ecológicos. Outro investimento feito 
foi a aquisição de bombas computa-

dorizadas, instalação de uma loja de 
conveniência, e para a otimização dos 
serviços disponíveis, o posto dispõe 
também de troca de óleo realizado 
por profissionais bem preparados.
De acordo com a empresária, 
Francisca Felipe, mais conhecida 

por Loura Gás, a maneira que ela 
encontrou de retribuir a atenção e 
confiança depositada por seus clientes 
foi oferecer uma estrutura adequada, 
primando pelo serviço de qualidade 
e atendimento diferenciado por parte 
de seus colaboradores.

Economia e desenvolvimento
POSTO LOURAGÁS INAUGURA NOVAS INSTALAÇÕES DE MAIS UM EMPREENDIMENTO

Samuel Lopes (Ger. Petrobras), Antônio Sales (Pres. Sindpostos), Vilton Cunha (Prefeito), Alexandre Ferreira (Asses-
sor Petrobras), Ismar Medeiros (HSI), Francisca Galvão (Louragás)

Márcia Oliveira, Weliton Galvão, Francisca Galvão e Ismar Medeiros

Equipe competente que proporciona o melhor atendimento

Márcia Oliveira, Ismar Medeiros, Sérgio Bezerra, Lolita Oliveira, Dr. Ítalo, 
Francisca Galvão e Weliton Galvão 

Ex-prefeito Geraldo Gomes e atual prefeito Vilton Cunha prestigiando a 
inauguração do Posto

Alexandre Ferreira (BR), Ismar Medeiros, Márcia Oliveira, Sérgio Bezerra (HSI), Antônio Sales (Sindpostos), Francis-
ca Galvão, Weliton Galvão (Louragás)
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Classificados

Empresa que
cuida do seu carro
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Classic Life 2006 - AR TV AL | 
Marcelos’s Veículos (84) 3431-2368 | 
9657-6767 | 8897-4988

Meriva JOY 2009 - 2010 completa | 
Marcelos’s Veículos (84) 3431 – 2368 | 
9657 – 6767 | 8897 - 4988

Blazer 96 completa com GNV | Bola Ve-
ículos 3431-1379 | 9963 1051

Montana 1.4 2013 completa | Bola Veí-
culos 3431-1379 | 9963 1051

Classic LS 2010 - 2011 completo | 
Marcelos’s Veículos (84) 3431-2368 | 
9657-6767 | 8897-4988

Space Fox 2007 - 2008 completa | 
Marcelos’s Veículos (84) 3431 – 2368 | 
9657 – 6767 | 8897 - 4988

Caçambão 1620 97 | Bola Veículos 
3431-1379 | 9963 1051

S10 Colina 2006 - Diesel | Bola Veícu-
los 3431-1379 | 9963 1051

Corolla XEI 2009 automático completo 
| Marcelos’s Veículos (84) 3431-2368 | 
9657-6767 | 8897-4988

Strada Fire 2010 - 2011 básica | 
Marcelos’s Veículos (84) 3431 – 2368 | 
9657 – 6767 | 8897 - 4988

F.4000 2000 | Bola Veículos 3431-
1379 | 9963 1051

Saveiro 1.6 2013 completa | Bola Veí-
culos 3431-1379 | 9963 1051

Corsa MAX 2006 completo | Marcelos’s 
Veículos (84) 3431 – 2368 | 9657 – 
6767 | 8897 - 4988

Uno WAY 2008 - 2009 completo | 
Marcelos’s Veículos (84) 3431-2368 | 
9657-6767 | 8897-4988

Hilux 4x2 cab. dupla completa | Bola 
Veículos 3431-1379 | 9963 1051

Siena 2010 completo | Bola Veículos 
3431-1379 | 9963 1051

Eco Sporte 2006 completa | Marcelos’s 
Veículos (84) 3431 – 2368 | 9657 – 
6767 | 8897 - 4988

Zafira 2007 GNV completa | Marcelos’s 
Veículos (84) 3431-2368 | 9657-6767 
| 8897-4988

Idea Adventure 1.8 2007 completa | 
Bola Veículos 3431-1379 | 9963 1051

Uno 2012 com AR | Bola Veículos 
3431-1379 | 9963 1051
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O sonho tão desejado de possuir 
uma cadeira motorizada é uma re-
alidade para a estudante curraisno-
vense Jamilla Fernanda, que esteve 
em Brasília com a sua mãe Fras-
sinete Macedo realizando os pri-
meiros testes.
Jamilla recebeu a sua cadeira rosa, 
uma exigência dela, e esteve por 
algum tempo no centro de rea-

bilitação do Hospital Sarah Ku-
bitschek para fazer as adaptações 
necessárias, e nos últimos dias re-
tornou a Terra da Scheelita para di-
vidir sua felicidade com familiares e 
amigos.
A cadeira foi adquirida após a cam-
panha “Jamilla Motorizada”, pro-
movida no final de 2012, e que mo-
bilizou muitas pessoas, onde o in-
tento seria arrecadar a quantia de 

R$8 mil. Para este fim, houve a 
realização de um sorteio através 
do Grupo CN Agitos, uma par-
ceria com o promotor de eventos 
Jean Souza, do empresário nata-
lense Hércules Barbalho e sua filha 
Érica Barbalho, bem como ainda 
dos amigos e familiares da benefi-
ciada. A meta então foi cumprida, 
depois de vários dias de campanha 
e grande colaboração da população 

em geral.
Jamilla tem paralisia cerebral, mas 
independente das dificuldades que 
a vida lhe apresenta, dá uma lição 
de vida diária e busca incansavel-
mente seus objetivos. Persistente e 
muito auto astral, Jamilla, que teve 
sua mobilidade melhorada, devido 
a cadeira motorizada, está mais in-
dependente e exalando felicidade 
pela conquista almejada.

Sempre atento às novidades e aberto 
às oportunidades que a vida o ofere-
ce, o criativo cartunista, residente em 
Lagoa Nova/RN, Eliabe Alves, par-
ticipou de uma importante exposi-
ção de charges, a qual aconteceu no 
início do mês de abril na Associação 
Brasileira de Imprensa. 
A exposição, nominada de “Traços 
pelos Direitos Humanos”, contou 
com mais de 50 charges de Henfil, 
Millôr, Ziraldo e Jaguar, entre outros 
artistas. A Mostra foi promovida pe-
lo Instituto Henfil, e esteve em cartaz 

até o final do mesmo mês. As charges 
ficaram expostas no saguão do Audi-
tório Oscar Guanabarino, localizado 
no 9º andar do edifício sede da Asso-
ciação, no Rio de Janeiro.
A exibição das obras se deu median-
te a um ato dos cartunistas do Brasil 
inteiro pelos Direitos Humanos. Lo-
go, os cartunistas sempre estiveram 
presentes, e com papel de destaque, 
na luta pela democracia, liberdade 
e também pelos Direitos Humanos. 
Portanto, estes artistas não poderiam 
ficar de fora de toda a presente po-
lêmica envolvendo Marcos Feliciano 
e a Comissão de Direitos Humanos.

A Mostra intentou dar destaque ao 
papel dos cartunistas na luta contra 
a Ditadura Militar, visto, pois, que o 
objetivo principal da ocasião era re-
tomar a adesão de cartunistas e qua-
drinistas para a crítica e a luta social, 
assim como ocorria nos anos 1970, 
além de atrair a atenção para a polê-
mica escolha de Marcos Feliciano pa-
ra a presidência da Comissão dos Di-
reitos Humanos da Câmara. 
Desse modo, “Traços pelos Direitos 
Humanos”, se deu com a meta de re-
tomar a essência do cartum, que é a 
crítica política, pois este fora censura-
do e perdeu o espaço, entretanto este-

ve liberto nesta Mostra na Associação 
Brasileira de Imprensa. 

GEYSE BÁRBARA
CORRESPONDENTE JE

GEYSE BÁRBARA
CORRESPONDENTE JE

Perseverança

Cartunista lagoanovense Eliabe Alves participa de exposição no Rio de Janeiro

JAMILLA JÁ ESTÁ MOTORIZADA E DIVIDE A CONQUISTA 
COM AMIGOS E FAMILIARES EM CURRAIS NOVOS  
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Uma empresa genuinamente potiguar, a On Line For Men 
surgiu em 1995 com o intuito de oferecer roupas masculinas 
com qualidade e bom gosto. Por isso, quebrando paradigmas 
desde o seu começo, este empreendimento volta-se para o 
mercado diferenciado de produtos que agregam valor as 
suas peças, transformando atitude em estilo.

A grande aceitação da moda casual, esportiva e com marca 
também exclusiva, fez com que a empresa conquistasse 
a expansão de suas vendas de forma bem significativa, 
acentuando-se no negócio e sendo carimbada como a 
marca do homem que sabe o que quer.

A On Line For Men, que tem atualmente 10 lojas espalhadas 
pelo RN e PB, reinaugura as suas instalações no município 
de Currais Novos, oferecendo um espaço mais amplo, 
novidades em lançamentos da coleção da estação e dispõe 
de muito mais conforto para os clientes.

Firme no mercado altamente competitivo, o empreendimento 
que tem como maior responsável a empresária Ana Paula 
Cachina, e conta com a colaboração da eficiente gerente 
curraisnovense Laianne Vitória, bem como das prestativas 
auxiliares Rhomênia, Illônia e Jussara, tem conquistado 
a população da Princesa do Seridó pela variedade, cores 
vibrantes, roupas, acessórios e calçados modernos com 
preço justo, além de se destacar pelo conforto oferecido 
nas peças que vestem crianças, homens, e agora também 
mulheres. 

Portanto, acompanhar as tendências é fácil, difícil é oferecer 
modernidade aliada a comodidade, e nisso a On Line virou 
especialista. Ao longo dos anos as coisas se modernizam, 
e esta empresa, sempre preocupada com a qualidade de 
vida dos seus clientes e trazendo o que há de melhor no 
segmento, não mediu esforços para proporcionar e trazer 
ao mercado cada vez mais produtos que satisfizessem 
aqueles que vestem a sua marca.

Não perca mais tempo, faça uma visita ao novo espaço 
da On Line For Men Currais Novos, a marca do sucesso, 
situado na Rua João Pessoa, nº 101 (vizinho à loja antiga) 
– Telefone (084) 3412-1899.

GEYSE BÁRBARA
CORRESPONDENTE JE

PARA HOMENS 
COM ESTILO E 
BOM GOSTO
ON LINE FOR MEN REINAUGURA E 
AMPLIA SUAS INSTALAÇÕES EM 
CURRAIS NOVOS
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O
Secretário de Turismo 
e Desenvolvimento 
Econômico de Currais 
Novos, e também Pre-

sidente da Fundação Cultural José 
Bezerra Gomes, Celso Cruz, vem 
realizando um trabalho de resgate e 
divulgação da cultura local à frente 
da Secretaria, em parceria com o 
Espaço Avoante de Cultura.
Em entrevista à reportagem do Jornal 
Expresso RN, Celso que além de ser 
poeta, empresário, ex-presidente da 
ABRASEL – Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes, apaixona-
do por música e pelos talentos do 
Seridó, falou acerca das ações que 
a Secretaria de Turismo vem desen-
volvendo no município. Segundo 
ele, Currais Novos é conhecida por 

ser berço de grandes talentos, sejam 
eles na música, poesia, humor ou ar-
tesanato, e diante disso, a secretaria 
municipal e a Fundação Cultural, 
com o parceiro já mencionado, 
iniciaram o Projeto Francilúzio de 
Música Potiguar Brasileira, cuja 
proposta é valorizar os artistas locais, 
bem como da região, que cantam o 
melhor da MPB.
O projeto, que terá sua 3ª edição 
no próximo dia 07 de maio, às 20h, 
no Espaço Avoante, contará com a 
participação dos artistas Luizinho 
Dantas, Clara Menezes, Giullian 
Monte, Ricardo Menezes, Dudu 
Campos e Felipe Morais. No entanto, 
iniciativas para os demais gêneros 
musicais, como por exemplo o Rock, 
já estão sendo viabilizadas, uma vez 

que é preciso haver interação entre 
os artistas e, principalmente, quando 
o conteúdo apresenta boa qualidade.
O trabalho não pode parar quando 
o assunto é desenvolvimento tu-
rístico e cultural. Um dos maiores 
eventos do calendário turístico da 
cidade já se aproxima: o Forró-
Novos, e para que o mesmo possa 
acontecer, é necessário que haja 
a aprovação do Projeto enviado 
ao Ministério do Turismo. Celso 
Cruz aposta ainda na realização de 
ideações de produção associada, em 

que é possível unir diversos segmen-
tos, tais como: gastronomia, música, 
dança, artes cênicas, poesia popular 
e o teatro de bonecos. Esta seria a 
melhor forma de divulgação e co-
mercialização da arte e da cultura 
local, e consequentemente o ganho 
seria para todos.
Portanto, se você é artista, procure a 
Secretaria de Turismo e a Fundação 
Cultural José Bezerra Gomes para 
que seu trabalho possa ser difun-
dido e apreciado pelos cidadãos e 
amantes da cultura seridoense.

LÍLIAN SOUZA
CORRESPONDENTE JE

Secretário de 
Turismo de Currais 
Novos resgata 
cultura local
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L
agoa Nova sediou, no 
último dia 24 de abril, a 5ª 
Conferência das Cidades. 
Os debates aconteceram 

durante toda a manhã no Ginásio 
de Esportes João Balão, reunindo 
representantes de diversos segmentos 
da sociedade civil organizada e do 
poder público municipal. 
Com o tema “Quem muda a cidade 
somos nós: Reforma urbana já”, a 
Conferência Municipal das Cidades 
serviu para que a comunidade 
lagoanovense apresentasse suas 
principais demandas e prioridades 
em forma de propostas que serão 
encaminhadas à fase Estadual da 
Conferência e, se aprovadas, levadas 
à etapa nacional, em Brasília. 
A cerimônia de abertura teve início 
por volta de 8 horas da manhã, sendo 
prestigiada pelo prefeito de Lagoa 
Nova, João Maria Assunção, pela 
vice-prefeita, Vitória Mendes, além 
de Secretários Municipais, Presidente 
da Câmara Nazareno Ulisses, e 
contou ainda com a presença dos 
vereadores Gilvan de Emídio, 
Antônio de Mariquinha e Leandro 

Costa. 
O evento também foi prestigiado 
com a presença do representante 
do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico – 
SEDEC, na pessoa do Sr. Márcio 
Heber, bem como pelos presidentes 
de Associações, diversos membros da 
sociedade, dentre outros. 
Portanto, o prefeito João Maria 
Assunção relatou em seu discurso que o 
Governo Federal agiu acertadamente 
ao criar as Conferências e abrir um 
canal de comunicação direto com a 
comunidade. “Esse é mais um marco 
importante para nosso município. 
Aqui, os moradores podem contribuir 
com ideias, propostas, dizendo das 

necessidades do município e as 
encaminhando para quem pode nos 
ajudar a resolvê-las. A administração 
municipal fica feliz em poder dar 
essa contribuição”, enfatizou o gestor 
lagoanovense.

A Prefeitura de Lagoa Nova 
realizou a aquisição de mais um 
veículo que será integrado a frota 
do município, sendo este destinado 
a Secretaria Municipal de Saúde. 
O automóvel adquirido, tipo VAN, 
da marca Citroën, auxiliará a 
partir de agora nos deslocamentos 
de pacientes que fazem exames e 
tratamentos médicos na capital do 
Estado. 
O carro, que é modelo Jumper 
Minibus, é um dos mais 
confortáveis da frota de Van’s e 
comporta todo o equipamento 

básico, tal como ar condicionado, 
dispondo também de capacidade 
suficiente para transportar até 16 
pessoas. 
Desse modo, faz-se importante 
salientar que o automóvel, de 
extrema necessidade e que irá 
beneficiar muitas pessoas, foi 
adquirido com recurso próprio da 
Prefeitura, tendo sido conseguido 
com muita habilidade pelo gestor 
João Maria, que está com apenas 
04 meses de mandato. Ao todo, na 
atual gestão, já são cinco os veículos 
adquiridos, todos zero quilômetro.

VAL ARAÚJO
CORRESPONDENTE JE

VAL ARAÚJO
CORRESPONDENTE JE

Reforma urbana já! Prefeitura de Lagoa Nova adquiriu novo 
veículo para transporte de pacientes a Natal

CONFERÊNCIA DAS CIDADES DEBATE PRIORIDADES EM LAGOA NOVA



NOVO PROJETO
CD PROMOCIONAL DE GIULLIAN MONTE E DDB GANHA 
DESTAQUE A NÍVEL NACIONAL

Giullian Monte e DDB são sinônimos de uma parceria que deu certo. O tempo tem mostrado transformações positivas e de 

sucesso gradativo, bem como uma repercussão de sua musicalidade em nível de Nordeste, mostrando que o 

Deixe de Brincadeira é uma das maiores bandas nos dias atuais do cenário forrozeiro.

Sendo assim, após um pouco mais de um mês de novos planos, em meio ao mais recente projeto, 

“Giullian Monte e DDB” como foi intitulada a banda neste momento de mudanças, traz todo um 

repertório diferenciado em um modelo de show ainda mais animado.

O novo CD Promocional do sanfoneiro e cantor Giullian Monte, artista de raiz curraisnovense, tem 

a promessa de alavancar a trajetória da sua banda, tendo sido escolhido a dedo cada música e 

buscou por canções que iriam, certamente, agradar o público, dando, portanto, origem a uma 

grande ideação musical.

A banda disponibilizou seu CD na internet, e em poucos dias já foi surpreendida 

com cerca de 120 mil downloads, um feito inédito se comparado aos seus 5 

anos de história, estando atualmente na 2ª colocação dos shows mais 

baixados do mês, pelo site “Sua Música”.

O crescimento e ótima receptividade deste novo projeto só 

mostra que Giullian e DDB juntos formam a parceria cer-

ta, transparecendo assim a qualidade musical através 

do forró com autenticidade.
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Flashes
do Seridó

Carlos
Magno

carlosm.dantas@hotmail.com 

Este colunista com os vereadores de Natal, Rafael Motta, Luiz Almir e Júlio 
Protásio

Presidente da Câmara Municipal de Equador, Berg Braz e a 
jornalista Bernadete Oliveira

Presidente do Tribunal de Justiça do RN, desembargador Aderson 
Silvino de Souza e Zélia Souza

Cardiologista Vicente Modesto e Caroline Fagundes Oftalmologista Ricardo Gurgel de Medeiros e Vânia Gurgel

Cirurgião-dentista José Wellington Gomes e Elizabeth Gurgel Dodora Cardoso ladeando seus conterrâneos Sinval de Souza e 
Getúlio Garcia

Empresário Severino José Dantas e Telma Dantas

Ex-governadora Wilma de Faria ladeando o casal deputado estadual 
Tomba Farias e a prefeita de Santa Cruz, Fernanda Bezerra

Misses Seridó 2009 e 2012, Deborah Lorena e 
Letícia Karla embelezando o salão da AABB

Médico Salomão Gurgel Diniz e a advogada Gorete 
Clemente

Ex-prefeito de Santana do Seridó, Hudson Pereira de 
Brito e Solange Regina

Empresário Mariberto Bezerra Dantas, leia-se 
Aldann Construções, e Celi Regina

Ex-prefeito de Serra Negra do Norte e secretário da 
Semopi, Rogério Mariz também foi prestigiar o evento

Quinteto de beldades seridoenses: Misses São José do Seridó 2013, Seridó 
2007, 2009 e 2012 e Acari 2013

O sucesso da nossa X Feijoada da Amizade
Quero registrar toda a enorme alegria e emoção que senti no último dia 2 de 
março, ao receber mais de 350 amigos para comemorar meus 54 anos de 
vida e 30 de colunismo social no salão nobre da AABB, que ganhou uma bonita 
decoração assinada por Neto Freitas. Também merece um registro o excelente 
serviço da AABB, sob o comando do maitre caicoense Everaldo, os irresistíveis 
docinhos de Ana Cristina Galvão e os coquetéis de Jackson Wanderley. A animação 
do salão começou com o pagode Oitava Cor. Depois, tivemos a participação pra lá 
de especial da cantora caicoense Dodora Cardoso e do vereador/seresteiro Luiz 
Almir. Um destaque para o nosso bolo de aniversário, como sempre, do mestre 
Robinson Câmara que mais uma vez mereceu elogios de todos.
Da imprensa circularam por lá Paulo Macêdo, Liege Barbalho, Paulo Augusto, Liszt 
Madruga, Valéria Araújo, Rodrigo Loureiro, Josimar Tavares, Valéria Araújo, Ledson 
França, Jean Queiroz, Simone Silva, Ranier Lyra, Bernadete Oliveira e toda equipe 
do site Kurtição de Caicó.  
Vejam alguns cliques do evento feitas por Lourenço, especialmente para o Jornal 
Expresso RN.
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Após um período complicado e 
triste de estiagem, o sertanejo volta 
a encher de esperança o coração. 
Contudo, meteorologistas insistem 
em dizer que haverá um longo tempo 
de seca, que a nossa região sofrerá 
com a escassez de chuvas e que a 
vida ficará bem difícil, principalmen-
te para aqueles que sobrevivem da 
subsistência através da agricultura 
ou da pecuária. 
A mudança climática nos últimos dias 
tem provado exatamente o contrário 
do que tem sido veiculado na mídia, 
há esperança sim! O primeiro sinal 
mais significativo se deu mediante as 
crenças a São José, que este ano vem 
funcionando. Segundo a tradição 
dos católicos e agricultores, quando 
no dia de São José chove é promessa 
de colheita farta. E foi isso que acon-
teceu no Seridó, choveu na véspera e 
no dia seguinte, em todas as regiões. 
De lá para cá as chuvas vêm apa-
recendo aos poucos no RN. No 
município de Currais Novos várias 
comunidades vêm sendo banhadas 
com o líquido precioso, algumas 

delas já tem seus reservatórios com, 
pelo menos, metade da capacidade 
tomada pela água. 
Um bom exemplo disso é que o 
sorriso já é notório no rosto dos agri-
cultores da comunidade Malhada da 
Areia, zona rural de Currais Novos. 
O açude que estava vazio desde 
outubro do ano passado, já recebeu 
grande capacidade de água, e alguns 
moradores que já pensavam em se 
mudar para outras regiões, neste 

instante sonham com a retomada 
dos plantios.
Desse modo, os olhos dos sertanejos 
tem vislumbrado nos últimos dias 
uma transformação forte na vege-
tação, o que antes era seca, hoje 
dá lugar a uma linda paisagem, 
que mesmo com poucos dias após 
o início das chuvas, o verde já pre-
domina, deixando exuberante a 
cenário, além do clima mostrar-se 
mais ameno.

Não! Até por que o crescimento é um fator biológico, altera-se a 
forma, os tecidos e funções celulares. Uns crescem mais, outros menos. 
Não teria sentido se fossemos do mesmo tamanho. E quando vemos 
já não somos aquela sementinha. Desenvolver-se é observar, rastejar, 
solucionar, sorrir, chorar, andar, visualizar. 
Até que surge a palavra amadurecer, esta que desde pequenos 
relacionamos aos frutos e questionamos o porquê da mudança 
de cor. Dessa forma acontece com as nossas vidas, somos frutos e 
assim seguimos uma ordem biológica. Nascer, crescer, amadurecer, 
reproduzir e apodrecer. 
Pois bem, é chegada a hora na qual nos deparamos com a terceira maior 
tarefa da vida, amadurecer... Não adianta procurar seu significado nos 
sites de busca, não se busca presentes do tempo. Ele nos traz com sua 
majestosa sabedoria as dificuldades, a partida, as atitudes, indecisões, 
decisões, erros e acertos. E não segue nenhuma fila indiana, vem como 
um ciclone, atrapalhando as ideias e emoções, é como um jogo de tudo 
ou nada. Ou você decide o que quer, ou vai ficando para trás.
A vida é uma escolha, a saída de casa é outra. Deixar o colo quente 
e macio da família e encarar o mundo gelado é necessário! Depois se 
encontra o aconchego do próprio corpo, da alma. Crescer é encarar 
cada obstáculo como se fosse o primeiro, é não desistir, traçar desafios 
e tentar, ao menos tentar conclui-los. Se amadurecer é fácil? 
Ah, adianto só que viver é experimentar cada percalço, vencer cada 
desafio para encontrar a satisfação, aperfeiçoar, se descobrir ou 
redescobrir antes de apodrecer.

GEYSE BÁRBARA
CORRESPONDENTE JE

Esperança ao sertanejo Crescer 
não é 
difícil

CHUVAS TRANSFORMAM A VEGETAÇÃO DO SERTÃO E CLIMA FICA MAIS AMENO

Por: Leticia Marina
Estudante de Gestão Hospitalar na UFRN  
leticia-marina.blogspot.com

O
problema da 
violência não é mais 
apenas “privilégio” 
dos grandes centros. 

Este mal vem se espalhando pelos 
pequenos municípios do Estado.
A cidade de Santa Cruz, que nos 
últimos anos, tem se destacado 
pelo crescimento comercial 
causado principalmente pelo 
turismo religioso, reflexo do 
santuário de Santa Rita de 
Cássia, vem sofrendo com o 
aumento da criminalidade, que 
tem feito à população viver dias 
de terror. 

Assaltos diários a mão armada 
em comércios, residências, furtos 
e até assassinatos são casos bem 
comuns de acontecimentos 
neste município, o que tem 
substituído o sentimento de 
otimismo dos santacruzenses 
pelo medo. Por isso, depois de 
constantes manifestações nas 
redes sociais, o povo foi para as 
ruas, reivindicar das autoridades 
alguma providência para inibir a 
violência. Com faixas e cartazes 
levando pedidos de paz, num 
dos protestos foram queimados 
pneus, interditando por alguns 

momentos a BR-226, que cruza 
a localidade.
Mesmo com algumas operações 
realizadas pela polícia, e também 
prisões, as medidas têm sido 
pouco para eliminar o medo dos 
moradores da capital comercial 
do Trairi. Desse modo, o que 
assusta mais a população é a 
falta de atitudes efetivas das 
autoridades para combater o 
crime visando trazer de volta 
os dias de calmaria e a rotina 
normal, sem temor e com 
liberdade para andar pelas ruas 
da cidade com tranquilidade.

A Agência de Publicidade Metas, que já 
atua no mercado há 5 anos, irá vincular a 
partir de 1º de junho, às 13h, na SIMTV, 
filiada da REDETV no RN, o programa 
Atitude, que traz uma proposta moderna 
e com formato de Talk Show, com muito 
entretenimento, informação e discussões 
de temas relevantes para a sociedade. 
Um dos quadros principais do Programa 
será o “Conte sua História”, que trará 
enredos de pessoas que por meio de uma 
“Atitude” mudaram sua realidade ou a 
vida de outras pessoas.
Além do Programa de TV, a Metas 
liberou o direito da marca Atitude para 
a editora Super Nova lançar uma revista 
com o mesmo conceito do Programa, 
este que acontecerá trimestralmente 
e também contemplará um conteúdo 
gospel.
Segundo o Mercadólogo Wagner 
Souza, diretor da Metas Publicidade, o 
Programa e a Revista vem a fortalecer 
o segmento gospel do RN e preencher 
um espaço vazio existente no mercado. 
“O programa e a revista chegam num 
momento importante de discussão de 
temas relevantes para a população, e 
ocupa uma lacuna no segmento gospel 
do nosso Estado”, finalizou Wagner.

JEAN SOUZA 
CORRESPONDENTE JE

WAGNER SOUZA
CORRESPONDENTE JE

Santa Cruz, o povo clama por paz Segmento Gospel do RN ganha 
novos canais de informação
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Palco de grandes empreendimentos, a Princesa 
do Seridó foi contemplada com a finalização e 
inauguração da construção do primeiro maior 
prédio edificado na cidade, sendo este luxuoso e 
com porte de investimentos imobiliários da capital.
O Residencial Bella Vista, que teve como 
responsável técnico o Engenheiro curraisnovense 
Alberto Dantas Neto, contou com todo o aparato 
do seu pai, o empresário Mariberto, idealizador do 
prédio e proprietário da Construtora ALDANN, 
esta que já tem mais de 15 anos de existência, além 
de muito sucesso em tudo que fez, e faz.
Tendo sido concluído no final do mês janeiro, 
11 meses antes do prazo previsto, a empresa 
ALDANN mostra a total eficiência e empenho dos 
que contribuíram direta e indiretamente para a 
construção do Residencial Bella Vista. A qualidade 
das instalações e o afinco dos idealizadores 
deram origem a um prédio com 11 pavimentos 
e 40 apartamentos, construídos sob o regime de 
incorporação. 
O empreendimento ainda conta com 72 m² de área 
privativa para cada apartamento; 3 quartos, sendo 
1 suíte; varanda, sala, cozinha e outros ambientes; 
piscinas adulto e infantil; salão de festas; garagem 
ampla; espaço que comporta churrasqueira; 
elevador; guarita e sala de recepção na entrada; ou 
seja, conforto, segurança 24 horas  e lazer juntos em 

um só lugar. 
Exuberante e rico em detalhes, o Residencial Bella 
Vista destaca-se pela vista privilegiada e localização 
estratégica, estando ele situado na Rua Baldômero 
Chacon, centro de Currais Novos. 
O edifício mencionado já se encontra em pleno 
funcionamento, e todos os apartamentos foram 
vendidos antes da conclusão. Desse modo, a 
ALDANN Construtora, devido ao sucesso obtido 
neste empreendimento, de pronto transparece que 
se apresenta em pleno planejamento para mais um 
grande investimento na Terra da Scheelita, que será 
lançado brevemente e terá sua construção efetivada 
na Avenida Cel. José Bezerra, mais precisamente 
em frente ao Ginásio de Esportes do Aero Clube.
O novo projeto, que está em tramitação, da 
citada Construtora, promete oferecer aos futuros 
compradores/empreendedores ainda mais 
luxo, sofisticação, espaço e comodidade, sendo 
comparado a grandes edificações da Cidade do 
Sol, Natal, bem como a outras grandes cidades 
do país. A empresa também destaca que outros 
empreendimentos estão por vir, como por exemplo 
o LOTEAMENTO “Lares de Sant’Ana” com mais 
de 600 lotes, o que transparece a ativa idealização 
de outras construções em Currais Novos, dando 
vazão a constante ascensão e desenvolvimento 
nesta região.

GEYSE BÁRBARA
CORRESPONDENTE JE

Moradia com 
vista privilegiada
ASCENSÃO DE PRÉDIOS VERTICAIS É SINÔNIMO DE QUALIDADE 
E SUCESSO NA TERRA DA SCHEELITA
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O maior encontro de motociclistas do Norte-Nordeste 
realizado anualmente em Currais Novos, o Cactus Moto 
Fest, no ano de 2013, se deu com ainda mais sucesso, visto 
que de acordo com os números, bem expressivos por sinal, 
o evento contou com a participação de 448 motoclubes 
inscritos, vindos estes de 15 Estados da Federação, 
contabilizando um total de 2.688 motociclistas.
Sempre muito animados, os visitantes, amigos e 
curraisnovenses festejaram os três dias de evento de forma 
pacífica, em clima fraterno e ao som de músicas ecléticas, 
mas enfatizando em maior porção os ritmos de pop rock 
e o rock propriamente dito, que fizeram com que todos 
relembrassem os bons tempos, passados e presentes. 
A programação, que foi carinhosamente pensada e 
preparada para acolher a todos que puderam marcar 
presença na ocasião, esteve bastante diversa, e os shows, 
que aconteceram em praça pública, reuniram uma 
grande multidão. 
De acordo com a diretoria do Cactus, este foi mais um 
ano bastante positivo para a realização do evento, que já 
faz parte do calendário de acontecimentos do município, 
bem como do Estado. Portanto, o sucesso deste festejo é 
creditado a muitos parceiros, dentre eles: comerciantes 
e imprensa local, CDL, SEBRAE, Polícias Militar e do 
Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Civil, Conselho Tutelar e a Prefeitura 
Municipal com suas secretarias, que não mediram 

esforços para realizar mais uma edição dessa grande festa, 
mesmo num ano de tanta dificuldade relacionada à forte 
estiagem pela qual a cidade e o Nordeste principalmente, 
tem passado.

Economia
Os números falam por si só. A estimativa da organização 
do Cactus Moto Fest é de que cerca de R$1.300.000 (um 
milhão e trezentos mil reais) tenha circulado durante os 
dias do evento, beneficiando assim o comércio local.

Ação social
Mais uma vez o evento deixa uma importante contribuição 
social, visto que os organizadores do Cactus Moto Fest, 
sempre com um olhar amplo, tem total conhecimento 
que se faz de extrema relevância não somente comemorar 
o evento em si, mas atentar para as necessidades do 
município, ajudando de uma forma ou outra as instituições 
filantrópicas de Currais Novos.
Como faz em todos os anos, a equipe que constitui o 
Cactus realiza durante o evento, no ato da inscrição dos 
motoclubes, a arrecadação de alimentos não perecíveis, 
para que num momento posterior a diretoria possa 
distribuir esses mantimentos. Neste caso, foram escolhidas 
três importantes e reconhecidas obras assistenciais 
curraisnovenses, tais quais: o Abrigo dos Velhos, a Casa 
do Pobre e a APAE.

GEYSE BÁRBARA
CORRESPONDENTE JE

Evento turístico
MOTOCICLISTAS DE TODO O PAÍS PRESTIGIARAM A 11ª EDIÇÃO DO CACTUS MOTO FEST



O CACTUS MOTO CLUBE AGRADECE 
A TODOS OS PARCEIROS QUE
AJUDARAM NA REALIZAÇÃO DO 
CACTUS MOTO FEST 2013
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Muitas cerimônias de casamento 
são realizadas no mês de maio, esse 
mês foi instituído por influência da 
Igreja Católica, pelo fato de Maio 
ser o mês da consagração de Maria, 
mãe de Jesus Cristo, e também pelo 
Dia das Mães ser comemorado 
no mesmo mês. Segundo o Padre 
Francisco Greco, da Igreja São 
Jorge Mártir, “Como maio é Mês de 
Maria e das Mães, a noiva teorica-
mente é aquela que deseja ser mãe, 
por isso que talvez tenha nascido 
essa relação”. Contudo, não consta 

nenhuma passagem bíblica citando 
o mês das noivas. A cerimônia tra-
dicional do casamento se firmou 
entre os anos de 1534 e 1539, e a 
partir dessa data tornou-se um ato 
público, onde inúmeras pessoas 
eram convidadas para a celebração, 
contando com a presença de um re-
presentante da igreja para presidir a 
cerimônia. No Brasil aproximada-
mente 800 mil pessoas se casam por 
ano. O mês de maio, em número de 
casamentos, fica atrás somente de 
setembro e dezembro.

Há muitas explicações para o 
primeiro de abril ter se transfor-
mado no “Dia da Mentira”. No 
Brasil, o 1º de abril começou a 
ser difundido em Pernambuco, 
onde circulou “A Mentira”, um 
periódico lançado em 1º de abril de 
1848, com a notícia do falecimen-

to de Dom Pedro, desmentida no 
dia seguinte. Quanto às supersti-
ções envolvendo o dia Primeiro de 
Abril, comenta-se que quem não 
levar na brincadeira as mentiras 
deste dia, terá má sorte. E também 
aquele que for enganado por uma 
mulher bonita será recompen-

sado com o matrimônio, ou pelo 
menos a amizade dela. Outro 
mito diz que o casamento no Dia 
das Mentiras não é uma boa ideia. 
O homem que se casa nessa data, 
será para sempre controlado pela 
esposa. Mentira ou não, é melhor 
prevenir, né?

Segundo Câmara Cascudo, dois 
povos habitavam o Estado quando 
os europeus chegaram a esse 
território, sendo eles os Tupi, re-
presentados  pelas tribos dos 
Potiguar, que ocupavam parte do 
litoral da PB e todo o litoral do RN, 
principalmente a parte que vai da 
Baía Formosa até Touros; e na 
parte mais interiorizada da nossa 
costa, chegando ao agreste, viviam 
os Guaraíra, os Paiguá e os Jundiá. 
Já no interior, predominavam os 
Tapuio, também chamados de 
Cariri, divididos em tribos como 
os Panati, Caicó, Peba, Tarairiú, 
que habitavam o Seridó. Da 
chapada do Apodi para a Serra 
de Patú, viviam os Janduí, Pataxó, 
Pajeú, Paiacu e Moxoró. Na região 
serrana, predominavam as tribos 
do  Icó, Panati e Pacaju. Esses 

índios resistiram à invasão do seu 
território, rios, florestas e de toda 
sua paisagem de caça, pesca e de 
sobrevivência ocupada pelos colo-
nizadores de origem portuguesa. 
A reação à resistência indígena 
foi feita de forma cruel em todo 

sertão nordestino, que começava a 
ser ocupado pela criação do gado. 
Os Cariri são dizimados por tropas 
vindas da Bahia, de Pernambuco e 
até pelos Bandeirantes paulistas, 
como é o caso de Domingos Jorge 
Velho.

Noivas em ação

Uma mentirinha pode!

As Tribos Indígenas que habitavam o RN
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No último dia 19 de abril, o 
Jornalista e Ex-secretário de Co-
municação do Estado do RN, 
Paulo Araújo, lançou seu livro 
intitulado “Como se Fossem 
Letras”, no Memorial “Mateus 

de Medeiros Lula”, localizado na 
Câmara Municipal de Currais 
Novos.
Paulo, que é natural do Totoró, fez 
da Comunicação seu passaporte 
para um futuro promissor, tendo 
deixado sua marca em vários 
veículos de comunicação, como 

por exemplo, em jornais, revistas, 
na TV Ponta Negra, Rede TV, 
além das Editoras Abril e Globo.
Durante o lançamento do livro, 
Paulo Araújo se emocionou ao 
ver que ali estavam presentes 
familiares, amigos de infância e 
de profissão, escritores, empre-
sários, bem como sua primeira 
professora, a Sra. Isabel Elias.
O livro, da Editora Jovens Escribas, 
traz uma coletânea de reporta-
gens, perfis, ensaios, entrevistas e 
crônicas publicados nos últimos 
dez anos por Paulo Araújo. Logo, 
dentre os de maior destaque 
para os curraisnovenses, estão os 
textos sobre as origens da Festa de 
Sant’Ana e uma reportagem sobre 
a Escola do Sertão.
Em Currais Novos, os exemplares 
estão à venda na Livraria e 
Papelaria A Mina de Ouro, ao 
preço de R$30,00.

Voltando com muito gás, a Rádio 
Pulsação, com a locução do jovem 
Ewerton Lucas e total assistên-
cia de Gabriel Campos, está no ar 
animando as tardes dos internau-
tas e amantes da música, a partir 
das 16h de segunda a sexta-feira.
O jovem Ewerton Lucas, de 
apenas 19 anos, mas que apresenta 
um grande potencial, atua no 
ramo de locução de rádio, bem 
como na apresentação de festas e 
eventos outros. Com muita des-

contração, o locutor faz com que 
o abrangente público da Rádio 
Pulsação se anime a ouvir o 
programa.
O retorno, sim! Mais diversão, 
ecletismo musical, participação 
dos ouvintes através de recados 
e fan page atualizada. A Rádio 
Pulsação regressa em frequência 
máxima. 
Você ainda pode deixar sua 
sugestão na página “Rádio 
Pulsação” no facebook, participe! 
Portanto, sintonize-se, não perca 
mais tempo. Para conhecer a 

Rádio é só acessar www.Pulsacao.
com e você conferirá de pertinho 
tudo de bom que o programa tem 
a oferecer.

“tendo os olhos fitos em Jesus, autor 
e consumador da nossa fé. Ele, 
pela alegria que lhe fora proposta, 
suportou a cruz, desprezando a 
vergonha, e assentou-se à direita do 
trono de Deus”. Hebreus 12:2-3
Nestes dias em que vivemos, com 
tanta coisa competindo por nossa 
atenção, é muito fácil perder o foco. 
São banners, cartazes, pessoas na 
rua com folhetos em uma mão e um 
megafone na outra, gritando sem 
parar. Como não perder o foco em 
meio a isso tudo? Mas, por que eu 
não posso ou, melhor dizendo, não 
devo perder o foco? Se eu quiser ser 
bem-sucedido, eu preciso manter o 
foco, preciso permanecer focado em 
meus objetivos. Claro, isso pressupõe 
que eu devo ter objetivos, correto?
O texto acima nos dá a receita de 
manter o foco e, mais importante, o 
que esperarmos por agir assim. O 
primeiro passo para não perder o 
foco é estabelecer um alvo (objetivo) 
ou modelo (pessoa) para o qual 
olhar, se espelhar. Quais são seus 
alvos na vida? Será que você tem 
alvos e objetivos que deseja atingir? 
Talvez seja o caso de rever seus 
conceitos e alvos para verificar se 
está no caminho e rumo certos.
O segundo passo para manter o foco 
em seus objetivos e ser bem-sucedi-
do em seus projetos é entender que 
é preciso enfrentar a oposição com 
sabedoria e perseverança. Nenhuma 
vitória vem de graça. Muitos 
torcem pelo seu sucesso, é verdade, 
mas também existem aqueles que 
investem no seu fracasso. Você 
precisa saber reconhecer quem é 
quem nessa cacofonia de vozes que 
clamam por sua atenção.
O terceiro degrau nessa escada rumo 

ao sucesso é aceitar que o apego à 
fama pode nos condenar ao eterno 
fracasso. Quem ama a fama nunca 
tomará decisões difíceis ou impopu-
lares. E, no caminho do sucesso, as 
decisões difíceis de serem tomadas, 
complexas de serem executadas e 
impopulares são o que há. E se você 
for apegado à fama, nunca terá 
coregem e ousadia suficiente para 
tomar as decisões que precisam ser 
tomadas.
O quarto e último passo rumo ao 
sucesso - e entenda sucesso como 
atingir seus alvos - é saber que a 
recompensa não é imediata e nem 
vem rapidamente ao nosso encontro. 
Às vezes, demora sermos reconhe-
cidos, honrados e recompensados 
pelo nosso trabalho. Por isso é tão 
importante manter o foco, para não 
desistir no meio do caminho e achar 
que seu trabalho foi em vão. Então, 
quer ser bem-sucedido? O segredo é 
manter o foco. Deus te abençoe.

LÍLIAN DE SOUZA
CORRESPONDENTE JE

GEYSE BÁRBARA
CORRESPONDENTE JE

“Como se Fossem Letras”

Rádio Pulsação volta ao ar com 
programa durante as tardes

O segredo é manter o foco
O curraisnovense Paulo Araújo lança seu livro na Terra da Scheelita em 
noite de muita emoção Por: Wallace Sousa – Blog http://desafiandolimites.com

Analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União
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A maior concentração de gente bonita da região, é 
assim intitulado o Forró do Pulsação. O evento que 
já virou tradição em Currais Novos vem ganhando 
uma proporção ainda maior, e se consagra como a 
maior festa realizada no RN.
Promovido mensalmente, o Forró do Pulsação tem 
sido reconhecido pela sua qualidade, credibilidade, 
segurança, conforto, grandes atrações, espaço e 
estrutura de bar amplo, características peculiares 
e que fizeram com que o evento chamasse cada 
vez mais a atenção da população das cidades 
circunvizinhas, que sempre estão presentes nas 
edições da festa.
Prova disto é que um grande público, de 
aproximadamente 3.500 pessoas, esteve marcando 
presença no último dia 30 de março, especial 
Sábado de Aleluia, na Du Rei em Currais Novos 
para curtir três super shows, sendo eles: da banda 
curraisnovense Complexo do Forró; dos cabras 
desmantelados Sirano & Sirino; e da nova revelação 

do pagode, Luizinho Nobre. Além dessas atrações, 
o evento também contou, pela primeira vez, com 
a participação dos DJs Nálkerson e Léo, no Palco 
Heineken, animando os intervalos das bandas.
Os organizadores do evento, para além dos detalhes 
do Forró em si, também tem se preocupado em 
realizar seu lado social arrecadando alimentos não 
perecíveis em prol de entidades assistenciais do 
município, e promove a cada edição promoções para 
os universitários.
Vem muito mais por aí! O próximo Forró do Pulsação 
está marcado para o dia 11 de maio, véspera do Dia 
das Mães, na Du Rei Casa Show, e contará com os 
shows de Forró da Pegação, Guilherme Dantas e 
Niedson Lua. E ainda, devido ao sucesso da última 
festa, os DJs Nálkerson e Léo e o Paredão Baracho 
voltam ao evento agitando os intervalos entre as 
bandas. As senhas antecipadas já estão à venda no 
site NaPechincha.com com preço promocional, 
podendo também ser adquiridas na OnLine For 
Men, Mundial Celular e Ótica Jr.

Antenado as transformações e constantes 
desenvolvimentos da tecnologia virtual, o 
Blog JeanSouza.com tem acompanhado 
de perto os avanços deste meio, tão 
importante, de comunicação direta com 
a população mundial.
Tudo novo de novo. O portal de 
notícias, agora de layout novo, mais 
moderno, foto de apresentação diferente 
e conteúdo ainda mais atualizado, 
mostra a influência das modificações e 
relevância destas para o leitor, bem como 
para os seus idealizadores. A mudança só 
vem a transparecer que é preciso estar 
diariamente se atualizando, expandindo 
os horizontes e mostrando a todos que 
há a necessidade permanente de estar 
ciente dos acontecimentos municipais, 
no âmbito regional, além de em nível de 
Brasil e mundo.
O blogueiro e empreendedor Jean Souza, 
criativo e inovador, tem procurado a cada 
instante aperfeiçoar os seus negócios, 

visando sempre o que o público deseja 
e almejando mudanças, presentes e 
futuras, para os seus empreendimentos. 
“Nosso intuito é trazer uma página 
atualizada e mais leve, com um conteúdo 
diversificado, além de dispor nos seus 
caracteres coberturas fotográficas dos 
eventos de Currais Novos e Região, 
mostrando tudo de bom que a nossa 
terra tem a oferecer”, relatou Jean.  
O blog JeanSouza.com, já a cerca de 3 
anos no ar, informando e enriquecendo 
o dia-a-dia dos seus fiéis internautas, 
intenta o crescimento contínuo, e por 
esse motivo a cada transformação na sua 
página almeja voltar, junto ao seu novo 
design, ainda melhor, com conteúdo mais 
atual, proporcionando um ambiente 
de credibilidade e fazendo com que a 
notícia chegue mais comodamente aos 
seus leitores, instigando o hábito da 
leitura, até mesmo naqueles que não tem 
o costume de acessar a rede.

GEYSE BÁRBARA
CORRESPONDENTE JE

GEYSE BÁRBARA
CORRESPONDENTE JE

Uma história de sucesso! Blog JeanSouza, conteúdo com 
credibilidade para você!

FORRÓ DO PULSAÇÃO SE CONSAGRA COMO UM DOS MAIORES EVENTO DO RN
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Com o lema “Esse problema é meu, 
é seu, é nosso”, o movimento teve 
origem com o intuito de fazer a 
população curraisnovense abrir os 
olhos para a urgente necessidade de 
se promover, frente a emergencial e 
triste situação que vive o município 
de Currais Novos quanto à 
insegurança, uma grande Marcha, 
denominada “Todos Contra o 
Crack”, mostrando assim a força e 
a vontade de luta pela mudança da 
atual circunstância que a Princesa 
do Seridó encontra-se submersa.
Por isso, na tarde do último dia 29 
de abril se deu o acontecimento 
da caminhada, que abarcou uma 
grande quantidade de pessoas, 
estas que abraçaram o movimento 
em prol de uma vida mais tranquila 
e com bem estar na Terra da 
Scheelita.
A “Marcha Contra o Crack” teve 

como principal organizador o 
Pastor João Batista, que também 
é apresentador de um programa 
na Sidy’s Tv a Cabo, canal local 
de Currais Novos. O projeto, que 
ganhou vasão e repercutiu em 
escala significativa nas redes sociais, 
contou com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Currais Novos e 
diversos parceiros, bem como teve a 
efetiva e fundamental contribuição 
da população curraisnovense.
Na ocasião, alunos das escolas 
municipais, estaduais e particulares, 
professores, secretários municipais, 
vereadores, o prefeito do 
município, o juiz Marcus Vinícius, 
Sonali Rosado, coordenadora do 
programa RN Vida, outras forças 
políticas e sociedade em geral, 
estiveram participando do evento. 
Ao longo do trajeto, o pastor João 
Batista relatou em seu discurso 
que o momento é “histórico e de 
extrema importância para Currais 

Novos”, visto que a junção da força 
social será muito relevante para 
o combate mais ativo a essa grave 
dificuldade exposta.

Portanto, o juiz da comarca de 
Currais Novos, salientou ainda 
que, além da união da sociedade, 
os governantes devem se empenhar 

também nessa batalha, buscando 
encontrar opções e/ou saídas que 
diminuam a insegurança. Logo, 
essa é uma luta de todos!

GEYSE BÁRBARA
CORRESPONDENTE JE

Marcha Contra 
o Crack
MOVIMENTO REUNIU UM MUTIRÃO PELAS 
RUAS DE CURRAIS NOVOS
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Patrícia Cristina, Niedja Paiva e Thatiana Laís (equipe Tendência) 
festejando a chegada da nova coleção Outuno Inverno

O humorista Pedro Manso (Rede Record) foi recepcionado pelo empresário 
Márcio Costa com seus filhos e nora durante show no Aero Clube

O fotógrafo 
curraisnovense 
Wagner Góis 
esteve em Caicó 
para registrar o 
matrimônio do 
casal Ramona 
Azevedo e 
Jussiê Dantas

A pequena Camile Araújo foi a vencedora da promoção 5 Anos da 
Ótica Jr. O prêmio foi entregue por Júnior Medeiros, diretor da Ótica.

O jovem casal Júnior Medeiros e Jeane Carla comemoraram com 
uma grande festa o 1º aninho da filha Maria Alice

Os grandes ícones da comunicação curraisnovense, Gilvan Henrique 
e R. Alves, prestigiando a inauguração do Posto Louragás

A linda Anne Louyse é a atual Garota em Click do 
Blog JeanSouza.com - Fotos por Wagner Góis

A bela Camila Araújo é a Miss Acari 2013. A musa foi 
clicada pelo renomado fotógrafo Wagner Góis


