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Eu me empolguei da 
última vez que escrevi 
para essa coluna. Estava 
impressionado com a forma 
com que as coisas pareciam 
estar se desenhando.
As pessoas não despertaram, 
o gigante não acordou.
O brasileiro, num surto 
de cidadania, foi às ruas. 
Protestou, pediu mudanças 
e até conseguiu algumas. 
Exagero é dizer que o povo 
acordou, tudo não passou 
de uma “caminhada” 
sonâmbula.
Na semana seguinte vimos 
de tudo. Farra com aviões 
da FAB. O Senado rejeitar a 
proposta de fim do suplente 
de Senador - uma figura 
política no mínimo irônica. 
O mesmo Senado mudar o 
que a Câmara aprovou sobre 
os royalties para educação e 
saúde. E o pior vimos que o 
povo já saiu das manchetes e 
voltou pra poltrona.
Como num surto de psicose 
que é controlado por um 
remédio tarja preta em alta 
dosagem, os que foram às 
ruas levaram alguns “cala a 
boca” e voltaram pra casa 
satisfeitos. Não aprenderam 
que podem muito mais. E 
não se enganem, quanto 

mais o tempo passar, mais 
perto do esquecimento 
estarão esses protestos e as 
reinvindações.
A Câmara dos Deputados 
não quer ficar de fora do rol 
de péssimos exemplos e quer 
colocar como coordenador 
da equipe que preparará a 
reforma política (será?) um 
deputado que não é a favor 
da reforma [sic].
E adivinhem de quem é 
a ideia? É claro! Do nosso 
conterrâneo que está há 
mais de 40 anos naquela 
casa. Mas quem mesmo é 
Henrique Alves? Ah, claro! 
O filho de Aluízio. Alguém, 
faça-me o favor...
Tem horas que a vontade é 
de dormir, aliás, deitar em 
berço esplêndido, ao invés 
de ter que ficar vendo toda 
essa bagunça ou ao menos 
conseguir fazer de conta que 
está tudo bem.
Não, eu não consigo. Tenho 
que pelo menos reclamar!

Um homem chega a um 
bar e vê um vaso cheio de 
dinheiro no canto. É claro 
que ele pergunta:
- Por que este vaso está cheio 
de dinheiro?
E o barman responde:
- Bem, você paga R$10,00 e, 
se passar por três testes, en-
tão terá o dinheiro do vaso.
Indaga novamente o 
homem e em seguida o 
barman retruca:
- Quais são os testes?
- Primeiro pague. Esta é a 
regra.
Então o homem pagou ao 
barman os R$10,00 e este 
colocou a nota no vaso com 
as demais.
- Ok. Aqui está o que você 
deve fazer!
Primeiro: você tem de beber 
toda esta garrafa de tequila 
apimentada, tudo de uma 
vez só e sem fazer nenhuma 

careta.
Segundo: há um pitbull lá 
fora, com um dente ruim, 
que dói muito. Você tem que 
arrancar o tal dente com as 
próprias mãos.
Terceiro: há uma senhora de 
90 anos, no segundo andar, 
que nunca teve um orgasmo 
na vida. Você terá que fazer 
com que ela finalmente o 
tenha.
- Não posso fazer tudo isso...é 
impossível!
Depois de algum tempo e 
de várias biritas, o homem 
perguntou:
- Caadêê aaz tequillaah?
O garçom deu a ele a gar-
rafa.
O homem a segurou com 
as duas mãos e entornou-a 
inteira, sem fazer nenhuma 
careta, apesar das lágrimas 
que banhavam seu rosto. 
Depois, levantou-se com di-

ficuldade, olhou para todos, 
com cara de valente, e saiu 
do bar em direção ao pitbull. 
Todos escutaram os latidos 
do cão, os gritos do homem 
e uma confusão infernal, 
até que o cachorro uivou 
longamente, por 3 minutos, 
e, de repente, um silêncio 
imenso pairou no ar... Todos 
pensaram que o homem 
havia morrido.
Repentinamente, ele entra 
no bar, todo arranhado, e 
pergunta:
- E agora, cadê a véia do 
dente ruim?
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Quem nunca ficou deitado na 
cama pensando no que poderia ser, 
mas não foi? Os SE’s que a vida 
nos mostra são angustiantes, eu sei, 
porém se ficarmos pensando sempre 
no como seria tal coisa a gente não 
vive o que vem a nossa frente, e que 
com certeza, pode e deve ser ainda 
melhor. Desta vez, não vim pra con-
versar com você sobre as incerte-
zas da vida, contudo, algo que tem 
arrancado minha atenção são as 
memórias que guardamos no cora-
ção, por vezes boas e outras nem tão 
fáceis assim.

Os lugares tem memória, isso é 
fato. E porque falo isso? A cada fase 
que vivenciamos ao longo dos nos-
sos dias acaba tendo uma história... 

Os ambientes, as pessoas, um quar-
to, uma sala, uma cozinha, uma sim-
ples rua e principalmente uma casa. 
Espaços que a gente pode passar 
anos e anos sem frequentar, após as 
reviravoltas da vida, aí você volta lá 
e “txá”, vem aquele flashback lou-
co que desnorteia totalmente qual-
quer um. É inevitável, e parcialmen-
te dolorido. Há alguns dias atrás fre-
quentei um lugar que me trouxe 
inenarráveis lembranças, e olha, não 
foi fácil, parecia que eu estava viven-
do tudo de novo, mas a sensação que 
me causara naquele instante era de 
vazio, faltava algo, estava tudo dife-
rente, e aquilo me machucou. Era 
um pedaço de história, cada canti-
nho daquele, tinha reminiscências de 
pessoas, de uma família, e dentro de 
mim parecia que ia desabar tudo. Foi 
preciso firmeza. As dificuldades exis-

tem, e é preciso ser forte.
Preocupo-me sempre em trazer 

temas que arranquem a curiosidade, 
e sei que você já sentiu isso em algum 
momento da sua existência. Essa 
sensação vem principalmente quan-
do há a perda de algum ente queri-
do, o coração aperta e você não sabe 
explicar o porquê daquele sufoco. 
Memória sim, nosso coração, órgão 
vital do corpo, tem a sua essência. Ele 
não escreve, não fala, não grita, mas 
ele indiretamente transmite pra gen-
te quando algo está errado, são sinais 
orgânicos, e sentimentais, não dei-
xa de ser. Eu sou puro coração, não 
sei você. Sei ser extremamente racio-
nal também, porém o que responde 
mais fortemente são os sentidos, afi-
nados, frágeis, delicados, sensíveis e 
intuitivos.

A vida tem dessas coisas, no fim 

tudo se dissolve e se resolve. Lembre, 
o coração tem memória, e ninguém 
nunca vai apagar. A gente pode 
mudar de endereço, conhecer novas 
pessoas, arranjar um novo empre-
go, alterar a rotina, mas algumas coi-
sas simplesmente ficam guardadas, 
naquele espacinho, lá no fundo, que 
é só seu. E é preciso, porque somos 
diários ambulantes de uma vida que 
não para.
Boa leitura.

A festa de Sant’Ana, padroeira de 
Currais Novos, completa 205 anos 
de história. São pouco mais de duas 
centenas de vida, de uma trajetó-
ria, de tradição, e de uma identi-
dade cultural inenarrável. Segundo 
dados históricos, a devoção a esta 
santa foi trazida ao Brasil pelos 
colonizadores portugueses, e a 
origem da festa na terra da Schee-
lita remete diretamente ao Totoró, 
onde em julho de 1808 o Padre 
Francisco de Brito Guerra benzeu a 
imagem barroca sobre os olhares do 
Capitão-mor Galvão e sua família, 
além de amigos e criados também 
presentes. Portanto, foi neste dia 
que a procissão seguiu com flores e 
cânticos até a cidade. Sem sombra 
de dúvidas, pode-se dizer que a 
bicentenária Festa de Sant’Ana é 
o maior acontecimento sócio reli-
gioso não só de Currais Novos, 
mas sim de todo o Seridó. Cur-
raisnovenses, familiares e amigos 
festejam todos os anos a tradicio-
nal e secular Festa de Sant’Ana, 
um evento que marcou e marca, 
com toda certeza, a vida de várias 
pessoas, não apenas hoje, mas desde 
sempre. Para muitos, essa comemo-
ração é um momento importan-
te de confraternizar e agradecer a 
Sant’Ana pelas conquistas alme-
jadas ao longo do início do ano. E 
assim, o Jornal Expresso, na sua 44ª 
edição, especial da padroeira da 
terra da Scheelita, traz para o leitor 
uma gama de notícias, inclusive um 
caderno especial com os momentos 
importantes do festejo, tais como 
cavalgada, vaquejada e feirinha, 
bem como dispõe de um conteúdo 
de qualidade e com muita credibi-
lidade sobre a Princesa do Seridó e 
Região. Quer saber? A gente conta!
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Voa Barbosa!
O presidente do STF, Joaquim Barbosa, usou aviões da 
Força Aérea Brasileira por duas vezes desde que assumiu 
a presidência do tribunal, em novembro. Segundo nota 
da assessoria do tribunal, Barbosa foi em uma aeronave 
da FAB a Natal, em abril, para inspeção em comarcas. 
Em maio, foi à Costa Rica participar de conferência. A 
nota da assessoria não informou os custos das viagens.

Sem vaias...
Entre os aliados o temor era de que a governadora Ro-
salba fosse vaiada na sua passagem pela Feirinha de 
Sant’Ana de Currais Novos, no último sábado (12). Não 
foi dessa vez. 

...Sem frevo
Sem levar vaias, Rosalba também não foi aplaudida. Mes-
mo acompanhada de vários aliados no município, não 
houve muita euforia das pessoas ao falar com a gover-
nadora. Em algumas mesas, pelo contrário, havia claro 
constrangimento.

Gari na Feirinha 
Quem passou muito bem pela Feirinha foi o Ministro Ga-
ribaldi. Fez sucesso enquanto caminhou sozinho, depois 
que foi encontrando os aliados a popularidade foi caindo.

Gari na Feirinha (II)
Assumindo bem o papel de peemedebista Gari acen-
deu velas pra situação e pra oposição em Currais Novos. 
Visitou as residências dos ex-prefeitos Geraldo Gomes 
(DEM) e Zé Lins (PR).

Na França
Chamou atenção da imprensa estadual o fato do ex-pre-
feito de Currais Novos, Geraldo Gomes, não estar na 
cidade no período mais importante do ano: a Festa de 
Sant’Ana. Geraldo está na França com a esposa.

EXPRESSO
POLÍTICO

O senador José Agripino foi apontado essa 
semana pelo jornalista Cláudio Humberto 
como um parlamentar de poucos projetos, 
mais precisamente 20 em 27 anos como sena-
dor. Enquanto os senadores têm uma média 
anual de 8 projetos, Agripino tem sua média 
em 0,7 projetos anuais.

Em sua defesa Agripino argumenta que 
foi líder da oposição e depois de seu partido, o 
Democratas, nos últimos anos e fala ainda na 
“qualidade” de seus projetos. O senador poti-
guar também afirmou que foi apontado pelo 
DIAP (Departamento Intersindical de Asses-
soria Parlamentar) como um dos parlamenta-
res mais influentes do Congresso nos últimos 
dez anos.

Há pouco menos de um ano para 
o início da campanha eleitoral de 
2014, muito se fala e cogita, mas não 
há muitas certezas. O fim de semana 
em Currais Novos mostrou isso.

A governadora, candidatíssima à 
reeleição, esteve presente passeando 
com vários aliados e encontrando ad-
versários, muitos sorrisos distribuídos, 
mas todo mundo sabe que o gover-
no Rosalba está indo de mal a pior 
e pode terminar como o de Micarla 
- igualmente sem direito à reeleição.

O vice-governador, Robinson 
Faria, segue como o candidato dele 
mesmo. Desde que rompeu com o 
Governo Rosa(do), o ex-presidente 
da Assembleia Legislativa se declara 
candidato a governador. Até agora 
sem grandes apoios políticos, Robin-
son pode acabar vendo sua candida-
tura naufragar.

A vice-prefeita de Natal, Wilma 

de Faria, não pisa na capital. Tem 
andado pelo interior em campanha 
para deputada federal, ou pelo menos 
é o que tem declarado. No entanto, 
quem entende de política sabe que 
não pode descartar uma mudança 
radical e uma tentativa da ex-gover-
nadora voltar a chefiar o Executivo 
potiguar.

E tem Garibaldi, Ministro da Pre-
vidência, eleito senador na última 
eleição com mais de um milhão de 
votos, o líder sozinho das pesquisas 
espontâneas. O único ponto em dis-
cussão é que ele bate o pé e diz que 
não quer de forma alguma retornar 
ao Centro Administrativo, prefere os 
ares do Planalto Central.

Esses são os nomes postos, mas 
quem sabe o que pode acontecer 
em um ano. A política é dinâmica e 
muda facilmente, quem acha que a 
eleição do próximo ano é favas con-
tadas que abra do olho, porque nada 
está definido.

JOSÉ AGRIPINO: 

ELEIÇÕES 2014:

27 ANOS DE SENADO, 20 PROJETOS E A LIDERANÇA DA OPOSIÇÃO

RN INDEFINIDO

JEAN SOUZA
DO JE RN

JEAN SOUZA
DO JE RN
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N
o período de 4 a 6 de 
julho, Currais Novos 
sediou o IX Congresso 
de Iniciação Científica 

do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFRN). O 
evento é uma iniciativa da Pró-
-Reitoria de Pesquisa e Inovação 
(PROPI) em parceria com o campus, 
visando reunir e difundir as pesquisas 
dos alunos vindos de diferentes locali-
dades do RN. Além disso, estimula o 
desenvolvimento de soluções técnicas 
e tecnológicas, a fim de se chegar a 
benefícios para as comunidades. 
Ao longo dos anos, o CONGIC, 
que em 2013 teve a Mostra 
Tecnológica acontecendo paralela-
mente, reafirmou-se como um dos 
mais importantes eventos científicos 
do Instituto, já que coloca seu corpo 
de pesquisadores em diálogo com as 
comunidades científica e civil. 

Neste ano, trouxe o tema 
“Tecnologia e Inovação para o 
semiárido” reunindo dezenas de 
pesquisas científicas que retratam 
várias regiões do RN, de acordo com 
suas peculiaridades e problemáticas. 

A proposta é exatamente propor-
cionar a interlocução de alunos e 
comunidade num ambiente aprazível 
para aperfeiçoamento do saber. Nesta 
perspectiva, o IFRN tem incentivado, 
por meio dos seus docentes, cada vez 
mais as pesquisas de extensão que 
vislumbra o universo das demandas 
sociais e comerciais. 

A bacia leiteira da região Seridó 
foi diretamente beneficiada com a 
instalação do Instituto. O Centro 
de Tecnologia do Queijo é mais do 
que um setor de beneficiamento dos 
derivados do leite. Através dos labo-
ratórios equipados com maquinário 
de alta tecnologia, o conhecimento 
ganha aliados e forma grande 
plataforma para apurar a indústria. 

Para a professora Drª Uliana 
Medeiros, coordenadora de pesquisa 
e inovação no IFRN, o Congresso 
que acontece anualmente expressa 
bem à postura que o Instituto tem 
tomado na última década, fazendo 
do tripé: ensino, pesquisa e extensão 
seu grande trunfo. “Desde que o 
IFRN começou a trabalhar com a 
pesquisa, que formatou – digamos ¬– 
essa nova gestão de escola, passando 
a ter coordenadorias de Pró-Reitoria 

de pesquisa e extensão, foi necessário 
haver um congresso para expor e, 
sobretudo, debater os trabalhos dos 
alunos”, afirma a educadora, uma 
das principais organizadoras do 
CONGIC deste ano. 

O fomento de bolsas de pesquisas 
vem crescendo a cada ano. Em 
2012, eram 50 alunos bolsistas, 
sem mencionar os voluntários que 
também somam um número signifi-
cativo. Segundo Uliana, a iniciação 
científica dentro do ensino técnico 
proporciona aos alunos um salto 
no aprendizado. Exemplo disso é o 
aluno Leandro Ícaro Santos Silva, 
que deu seu testemunho na palestra 
“Iniciação Científica no Ensino 
Técnico – Abertura de um novo 
horizonte”, que abriu as atividades no 
último dia 5. “Leandro desejou fazer 
parte de grupos de pesquisa a partir 
de uma aula prática de biologia. Ele 
começou a buscar isso, publicando 
artigos, participando de outros 
congressos científicos e foi premiado 
no Congresso Norte e Nordeste de 
Iniciação Científica (CONNEPI)”, 
afirma a professora.

O tema desta edição do CONGIC 
retrata a penúria da região Seridó na 

convivência com a seca, promovendo 
o debate regido pelo pensamento 
criativo e inovador para antigas 
problemáticas. Uliana assegura que 
as preposições dos alunos, isto é, 
suas pesquisas quando equipadas 
de laboratórios e endossados pelo 
corpo docente, devem atentar para a 
minimização ou, até mesmo, solução 
para problemas deste tipo. Ela, por 
exemplo, recordou um projeto da 
criação de jogo para conscientização 
das pessoas em torno dos recursos 
hídricos. O game virtual ilustrava 
práticas do cotidiano e aconselhava o 
público para o aproveitamento e boa 
gestão da água. 

A educadora e engenheira 
química salienta a biodiversidade 
natural brasileira, destacando 
também o papel dos diferentes níveis 
de ensino em assimilar também as 
demandas econômicas. “Nós temos 
uma gama de recursos naturais 
gigantesca. Como fazer disso um 
propulsor econômico? Aqui, em 

Currais Novos, temos uma expressiva 
reserva mineral. Isso é fantástico! 
Então, é um grande desafio”, 
assegura.  

O empresariado potiguar ainda 
não entende a importância dos 
estudos científicos como alicerce para 
se chegar a produtos inovadores, 
reduzir custos de produção e 
distribuição e ainda obter avanços 
tecnológicos sem oferecer danos 
ao meio ambiente, por exemplo. 
Segundo Uliana, no Sudeste do 
país há mais entrosamento entre 
a educação federal e a iniciativa 
privada. Porém, com o avanço 
gradual da pesquisa e da extensão no 
RN, ou seja, com os resultados sendo 
aplicados numa realidade social, o 
quadro vem mudando. “A extensão é 
levar o conhecimento à comunidade. 
A maioria dos nossos projetos 
hoje são aplicados às feiras livres e 
supermercados, por exemplo. Você 
desenvolve a pesquisa e introduz na 
sociedade”, diz. 

/NEGÓCIO/ IFRN CURRAIS NOVOS SEDIA IX CON-
GIC, EVENTO QUE COLOCA PESQUISA E INOVAÇÃO 
A SERVIÇO DA ECONOMIA E DA COMUNIDADE

CONHECIMENTO
PARA MOVER A ECONOMIA
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Iniciação científica significa um salto na educação e resulta no aperfeiçoamento da indústria

Professor Dr. Liacir dos Santos Lucena da UFRN ministrou palestra sobre Tecnologia e Inovação para o semiárido

JADSON MAIA
DO JE RN



Nos últimos dias 06 e 07 de 
julho, o município paraibano de Frei 
Martinho cedeu o espaço e acolheu 
com tranquilidade a realização 
da 12º edição do Motocross e 1º 
Etapa do Circuito Paraibano de 
Motociclismo. O evento é um 
acontecimento tradicional que todos 
os anos abarca um grande número 
de pilotos da Paraíba, Ceará, Rio 
Grande do Norte e de diversos 
outros estados brasileiros, além de 
atrair também muitos visitantes 
e freimartinhenses que adoram 
curtir momentos de aventura sob 
duas rodas, aliado a uma intensa 
adrenalina.

Ao longo da vasta programação 
preparada para o 12º Motocross, 

os presentes puderam vivenciar no 
sábado pela manhã o 1º Passeio 
Ciclístico, que contou com mais 
de 200 motociclistas, bem como o 
acontecimento de sorteio de brindes 
para os participantes; no sábado 
à noite houve o show da Batuka 
Moleque, Canindé Moreno e Banda 
Som Real em praça pública; no 
domingo, durante o dia, se deu a 
competição de Motocross com a 1º 
Etapa do Campeonato Paraibano, 
que estiveram inscritos 122 pilotos 
nas categorias profissional e amador; 
e no domingo a noite, para finalizar a 
ocasião, a animação ficou por conta 
do grande show de Sirano & Sirino, 
além da banda Ariaxé, também em 
praça pública, onde cerca de 6 mil 
pessoas foram prestigiar o evento.

Sempre afável e sossegado, 

o município de Frei Martinho 
trouxe outra boa novidade para 
o Motocross. Além do passeio 
motociclístico, aconteceu uma 
excursão de helicóptero, este que 
fora oferecido a população para 
abrilhantar ainda mais a festa, mas 
acima de tudo houve a preocupação 
por primar pela responsabilidade e 
solidificação do acontecimento.

O evento contou com a 
importante presença do prefeito 
Aido Lira, seu vice Tião Pinto, 
secretários e vereadores municipais, 
alguns prefeitos da região, a 
deputada estadual Gilma Germano 
e o presidente da FAMUC, Buba 
Germano, da população em geral 
e turistas paraibanos e potiguares 
que fizeram desse campeonato um 
momento de grande sucesso.
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PILOTOS DE VÁRIOS ESTADOS 
BRASILEIROS PRESTIGIARAM 
A 12º EDIÇÃO DO EVENTO 
E 1º ETAPA DO CIRCUITO 
PARAIBANO DE MOTOCICLISMO

MOTOCROSS
DE FREI
MARTINHO:
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//ENTREVISTA// 
De um convite inesperado, 
Escobar entrou no rádio e 
nele permanece até hoje. Os 
programas “Ronda Policial” 
e “Sala de Debates” registram 
grande audiência na Rádio 
Ouro Branco AM, neles o 
radialista atua como redator 
de notícias, comentarista e 
repórter entrevistador. Para 
os ouvintes, a voz de Escobar 
é inconfundível e noticia os 
principais acontecimentos da 
vida cotidiana seridoense. A 
prefixo AM coloca o profis-
sional em contato direto com 
a vida do campo, em suas 
alegrias e dessabores. Um de 
seus principais traços é a ca-
prichada locução, que faz o 
público apelidá-lo de “Cid 
Moreira do Seridó”. Confira 
a entrevista:
EXPRESSO RN: Como 
começou a sua carreira na co-
municação? 
Escobar Silva: Fui monitor 
de educação física no antigo 
CSU, quando surgiu a opor-
tunidade de fazer um noticiá-
rio, do próprio Centro Social 
Urbano, no que se refere às 

atividades da semana. Em 
1984, o radialista Félix Santos, 
apresentava um programa 
aos domingos e ele abriu um 
espaço de apenas 10 minutos 
para que eu pudesse apre-
sentar esse boletim informa-
tivo. Apresentei por mais de 
uma vez, depois a direção da 
emissora ouvindo e acompa-
nhando, achou por bem me 
liberar um espaço no sábado 
à tarde na Rádio Currais 
Novos. O título do programa 
era “Esporte para Todos”, 
tínhamos meia hora para 
ser preenchida. E o passo 
seguinte foi um programa 
diário no setor de noticiá-
rios. Hoje, tenho aproxima-
damente 27 anos de ativida-
des radiofônicas na Rádio 
Ouro Branco, que faz parte 
do sistema Tropical de Co-
municação. 
EXPRESSO RN: No princí-
pio, existiram muitos desafios?
Escobar Silva: Tomando 
por base os desafios, ao 
integrar a Rádio Ouro 
Branco, nós tivemos certa di-
ficuldade, até por sermos uma 
rádio política, de poder trazer 
para nossa grade de progra-
mação mais anunciantes. A 
Rádio Ouro Branco é AM e 

tem como concorrentes, prin-
cipalmente, as Rádios FM. As 
web rádios também têm se 
destacado e ganhado espaço. 
Além da intensa concorrên-
cia, o principal desafio, que 
nós profissionais do rádio en-
frentamos é não saber quando 
vamos ser bem remunerados, 
pois é um trabalho árduo e 
que exige muito comprome-
timento. 
EXPRESSO RN: Quais 
foram as entrevistas que mais 
te marcaram?
Escobar Silva: Já tive a 
oportunidade de entrevistar 
o Ministro de Estado Gari-
baldi Alves Filho, por mais 
de uma vez; no estúdio, en-
trevistei a atual governadora 
do Estado, Rosalba Ciarlini 
Rosado. Também pude ficar 
frente a frente com o senador 
José Agripino, entre outras 
autoridades.
EXPRESSO RN: Comente 
sobre o prazer em noticiar.
Escobar Silva: O rádio 
AM é bastante voltado, na 
nossa região, para a zona 
rural. O ano de 2012 foi um 
ano muito difícil, pois tivemos 
uma das maiores secas dos 
últimos 50 anos. O que me 
deixa muito gratificado, é 

quando as pessoas nos ligam, 
dizendo que em sua locali-
dade choveu. Então, um dos 
grandes prazeres da minha 
profissão é noticiar as chuvas 
que aliviam o sofrimento do 
homem do campo.

EXPRESSO RN: Como 
você se define enquanto co-
municador.
Escobar Silva: Estou até 
hoje na atividade radiofôni-
ca pelo fato de gostar da pro-
fissão. É interessante comuni-
car não só para o ouvinte que 
é jovem, mas também para 
aquele que é adulto. Tenho 
absoluta certeza que partici-
par dessa vida radiofônica me 

proporcionou muitas coisas 
positivas, como meu ingresso 
na vida pública. Fui por três 
mandatos vereador de nossa 
cidade, chegando a assumir a 
presidência da Câmara muni-
cipal. 
EXPRESSO RN: Como 
você vê o cenário atual do 
rádio?
Escobar Silva: O rádio 
AM mantém seus especta-
dores não só nas cidades, 
mas, principalmente, na zona 
rural. Nós temos o programa 
“Ronda Policial”, de maior 
audiência da emissora, no 
qual faço parte junto com 
Edmilson Souza. Já no “Sala 
de Debates”, faço junto com 
outros três comunicadores, 
debatendo assuntos diversos. 
As manifestações populares 
que aconteceram nas últimas 
semanas em todo Brasil 
ganharam destaque, elas 
vem preenchendo a maior 
parte do tempo; e por conta 
desses manifestos o Congres-
so Nacional está se abrindo, 
no sentido de buscar alguns 
projetos e emendas que 
estavam encalhados, trazendo 
para votação propostas que 
não esperávamos que fossem 
tão cedo debatidas. Então, o 

rádio vem atravessando os 
anos e as gerações, mantendo 
seu espaço e seu papel social.
EXPRESSO RN: Quais co-
municadores serviram de in-
fluência para suas atividades 
profissionais?
Escobar Silva: As pessoas 
me compararam ao Cid 
Moreira, da Rede Globo, 
e também existem aquelas 
que me chamavam de Miro 
Teixeira, Deputado Federal 
fluminense. Esses dois nomes 
não foi eu quem escolhi, 
foram as próprias pessoas que 
sempre faziam comparações 
sobre a semelhança no timbre 
de voz.
EXPRESSO RN: Qual di-
ferença você aponta entre 
o ouvinte dos anos 80 e o 
ouvinte contemporâneo?
Escobar Silva: O dos anos 
2000 vive mais atento e tem 
o dom de cobrar mais de 
nós que fazemos a radiodi-
fusão, e também do poder 
público. Um exemplo: temos 
o problema da segurança 
pública e o poder público, 
muitas vezes, falha neste 
aspecto. Assim, o ouvinte 
recorre à imprensa para que 
o problema ganhe visibilida-
de e seja resolvido.

ELIABE ALVES/ JADSON MAIA
DO JE RN

/COMUNICAÇÃO/ 
RADIALISTA COM 30 ANOS DE CARREIRA FALA SOBRE 
A PROFISSÃO, DESAFIOS DA REPORTAGEM E O PAPEL 
SOCIAL DO RÁDIO

ESCOBAR SILVA:  

Um dos grandes 
prazeres da 
minha profissão é 
noticiar as chuvas 
que aliviam 
o sofrimento 
do homem do 
campo”

“

Radialista acredita que o ouvinte contemporâneo é crítico e se desprende da passividade de outrora. 
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DE NOTÍCIA 
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O
patrimônio histórico se 
manifesta em diversos 
bens, sejam materiais 
ou intangíveis. Casas, 

recintos, praças, igrejas retratam 
com autoridade a identidade cultu-
ral do povo. Assim, o patrimônio é a 
herança do passado e que, portanto, 
vivemos hoje de forma também in-
consciente. As linhas arquitetônicas, 
o arranjo dos monumentos e a dis-
posição dos prédios históricos retra-
tam a vida de outrora, seus costumes 
e hábitos. 

O ciclo do algodão, no séc. XX, 
trouxe consigo projetos arquitetôni-
cos vindos do Velho Mundo, sendo 
construídos na Av. Laurentino Be-
zerra, que no ano de 1926 ganhou 
o nome de Av. Coronel José Bezer-
ra. Os edifícios do período, segun-
do estudos do professor Joabel R. de 
Souza, são capazes de explanar a ri-
queza arquitetônica vivida em Cur-
rais Novos. 

A residência do comerciante 
Luiz Ulisses da Circuncizão Lula 
foi um expoente da arquitetura da 
época, combinando o neoclássico 
francês com outros estilos. A facha-
da principal apresentava amplas ja-
nelas, enfeitadas com molduras em 
alvenaria e almofadas. Já a sua plati-
banda, termo que designa uma faixa 
horizontal que emoldura a parte su-

perior de um edifício e que geral-
mente tem a função de ocultar o te-
lhado, era toda trabalhada com de-
senhos, exibindo volutas e estrelas. 
Atualmente, funciona nesta casa a 
Companhia de Eletrificação do Rio 
Grande do Norte (COSERN) e sua 
fachada pode ser vagamente acom-
panhada, já que sofreu muitas refor-
mas que a descaracterizaram.

Com dois pavimentos e exube-
rante nos detalhes, a casa de Vivaldo 
Pereira de Araújo (1886-1955) fora 
construída também sob a influência 
de estilos europeus, devido a nossa 
condição de colônia portuguesa. “A 
sua fachada principal era bastante 
movimentada, apresentando duas 
grandes saliências laterais que possu-
íam dois janelões, venezianas de ma-
deira com bandeira de vidro, emol-
durados na parte superior com vo-
lutas e folhas de acanto”, diz Joabel. 
Abaixo do piso principal, no sótão, 
existiam várias dependências, entre 
banheiros, quartos e salas de serviço. 
Em 1970, para dar lugar ao Banco 
do Brasil, a construção veio ao chão. 
Diante do esplendor das duas obras, 
o uso do pretérito verbal é lamentá-
vel. 

Como fica explícito, a ausên-
cia de consciência histórica não é 
de hoje e ainda conta com vários 
fatores aliados, como a forte espe-
culação imobiliária e a fiscalização 
frouxa por parte da Prefeitura Mu-

/HISTÓRICO/  COM PRÉDIOS ANTIGOS 
CERCADOS POR ESPECULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
FROUXA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, POPULAÇÃO 
PODE PERDER TOTALMENTE SEU PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO-CULTURAL

SEM
MEMÓRIA

Bangalô de Antônio Bezerra, erguido em 1924, hoje acolhe secretarias do governo municipal. O suntuoso edifício não recebeu nenhuma restauração, nem mesmo pintura.

JADSON MAIA
DO JE RN



nicipal. Os protagonistas que atuam 
neste cenário que recusa a preserva-
ção dos prédios históricos têm colo-
cado em risco não só a beleza estéti-
ca dos imóveis antigos, mas também 
a cultura e memória do povo cur-
raisnovense.

O dever de zelar a herança his-
tórica não é levado em conta pelo 
próprio executivo municipal. Prova 
disso, é o prédio intitulado pelo pro-
fessor Joabel de “O Bangalô de An-
tônio Bezerra”, que na gestão do 
Prefeito Mariano Guimarães, de 
1963 a 1969, foi adaptado para fun-
cionamento do Fórum Municipal e 
posteriormente, em outros governos, 
foi reformulado para atuar como Se-
cretarias de Administração e Finan-
ças. “A casa edificada em dois pavi-
mentos, tem frontais decorados com 
linhas e figuras geométricas. Antes, 
residência e ponto comercial para 
compra e venda de algodão pelo 
proprietário”, recorda Joabel. A 
pomposa construção de 1924 é loca-
lizada na esquina da Praça Tomaz 
Salustino com a Av. Cel. José Bezer-
ra. 

Atualmente, além das reformas 
bruscas que não toleraram a sua 
importância histórica, a elegância 
do prédio passa despercebida pelo 
olhar, já que sua pintura se apresenta 
deteriorada pelos efeitos do tempo e 
do sol. Na administração de 2010, a 
estrutura do antigo Bangalô foi con-
siderada insegura. Algumas secreta-
rias que atuavam no local foram des-
locadas, porém o edifício continuou 
servindo de base para o governo mu-
nicipal. Seu interior não recebeu ne-
nhuma restauração e mostra sinais 
de cansaço. 

Outro exemplo da desatenção do 
poder público com a historicidade 
foi à ampla reforma da Praça Cristo 
Rei. Em 2008, o reduto de lazer foi 
submetido a reparos que tiraram sua 
personalidade. Da construção origi-
nal, só restam a estátua do Cristo e a 
homenagem a Luiz Ulisses. 

Dentro da perspectiva desola-
dora, que estão às construções que 
contam a história da cidade, está o 
Primeiro Cartório dirigido por Jango 
Guimarães, que antes era a residên-
cia de Aproniano Pereira. O Fórum 
Municipal conserva apenas a facha-
da da antiga casa de Elízio Galvão, 
construída pelo Coronel Vivaldo Pe-
reira. Os reparos precipitados desfi-
guraram os imóveis. O vulto histó-
rico foi desprezado e hoje podemos 
acompanhá-lo por um detalhe ou 
outro que grita nas fachadas. 

No futuro parece não haver ne-
nhuma nuance de proteção à his-
tória. “A Villa Galvão, residência 
do Major Sérvulo Pires de Albu-
querque Galvão, acaba de tornar-se 
cinza, mesmo que a original já tenha 
caído”, afirma Joabel. O professor 
refere-se à demolição iniciada este 
mês de mais um prédio antigo, situa-
do na esquina da Av. Cel. José Bezer-
ra com a Rua Lula Gomes.

 Kleyne Rondelly, arquiteta e 

urbanista, elenca cinco obras de 
maior expressão do movimento mo-
dernista, todas recebem a assina-
tura do arquiteto mineiro Vinícius 
Otávio Róscoe. Na lista constam: a 
primeira agência do Banco do Brasil, 
construída em 1953; o Aero Clube, 
concluído e inaugurado em 1959; a 
residência de Dr. Sílvio Bezerra de 
Melo, erguida em 1954; e a residên-
cia da sua filha, Marilene Moreira 
Bezerra, localizada na Rua Vivaldo 
Pereira, vizinho a Escola Municipal 
Nossa Senhora. Além da pérola da 
Arquitetura Moderna, o Tungstênio 
Hotel, erguido em 1952.

A arquiteta acredita que em 
motivo do ciclo da mineração pro-
tagonizado pela Scheelita, que em-
balou a economia local por volta de 
40 anos, Currais Novos foi o municí-
pio que inicialmente assimilou o mo-
dernismo no estado quando trouxe 
o movimento para às suas constru-
ções. “Sempre defendi a vasta im-
portância da Arquitetura Moder-
na para a cidade de Currais Novos. 
Descobri que a arquitetura trazida 
para esta cidade na época das mi-
nerações era pioneira no estado, o 
que me faz constatar que a corren-
te chega ao RN através do municí-
pio”, afirma Kleyne que durante 
dois anos estudou a história do mo-
dernismo na cidade, junto ao CNPq, 
pesquisando na área de História 
Urbana e também voluntária no le-
vantamento do Inventário dos cen-
tros históricos das cidades do Seridó.

Os créditos de todo apogeu ar-
quitetônico e urbanístico de outrora 
são de Dr. Sílvio Bezerra de Melo, se-
gundo a profissional de construções. 
Sílvio Bezerra foi prefeito de 1947 a 
53 e devido a sua vivência posterior 
na capital mineira chegou à cidade 
com ideias visionárias. Logo no 
início de sua gestão, chamou Otávio 
Róscoe para elaborar o plano dire-
tor, alargando avenidas e planejan-
do a disposição dos prédios. “Até sua 
administração o meio urbano era 
bastante reduzido, nossa arquitetu-
ra não era tão expressiva. O arquite-
to (Róscoe) projetou um plano urba-
nístico e neste elencou várias obras 

arquitetônicas que a cidade neces-
sitava. Obras essas, de sua autoria, 
que foram sendo concretizadas atra-
vés de investimentos privados e são 
as grandes pérolas da arquitetura 
moderna que temos conservadas até 
hoje”, assegura Kleyne.

A Lei Estadual nº 4.775, sancio-
nada em 1978, entende que o Pa-
trimônio Histórico e Artístico do 
Estado é representado por bens, 
móveis ou imóveis, que possuam 
valor histórico, arqueológico, cien-
tífico, cultural e artístico, que mere-

çam proteção especial do poder pú-
blico. Segundo a legislação, o tom-
bamento realizado pela prefeitu-
ras municipais assegura a memória. 
Porém, em Currais Novos não há 
imóveis tombados, segundo Joabel, 
o que ceifa a preservação íntegra. 
Em Acari, por exemplo, a vivacida-
de ainda reina nas fachadas históri-
cas, destoando da penosa realidade 
observada em solo curraisnovense. 

Numa analogia, o professor com-
para a cidade ao ser humano. “As 
cidades são como as pessoas: têm 

alma, têm coração; até suas ruas e 
avenidas chamam-se de artérias, os 
vasos que levam o sangue ao cora-
ção... São as ruas e avenidas o supor-
te da movimentação humana, em 
seus diversos aspectos. Os caminhos 
públicos permitem o tráfico e o trân-
sito, conduzindo as pessoas às esco-
las, aos órgãos de saúde, aos tem-
plos religiosos, às múltiplas partes do 
coração da cidade, buscando orien-
tações para a prática da cidada-
nia consciente”, lamenta sutilmente 
como poesia.
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Residência de Luiz Ulisses, construída no início do séc. XX, uma das mais belas construções curraisnovenses. Parte dela foi 
demolida e resta apenas parcialmente a sua formosa platibanda. 

Aero Clube teve inauguração festiva em 1959. Alguns detalhes foram alterados, mas, de forma geral, preserva o seu aspecto moderno. 

As linhas retas e a objetividade do modernismo chegam a cidade influenciando construções 
a partir da déc. de 50. Cine-teatro Des. Tomaz Salustino e o Tungstênio Hotel. O último é 

considerado uma pérola da arquitetura e continua em pé.
Apontada por muitos pesquisadores como expoente maior da arquitetura antiga de Currais Novos, a 

casa de Vivaldo Pereira veio ao chão em 1970 em nome do progresso.



N
os próximos dias 02, 03 e 
04 de agosto, o município 
de Cerro Corá será 
palco para a comemo-

ração dos onze anos do tradicional 
Festival de Inverno, este que a cada 
ano se destaca no cenário turístico 
da cidade, encantando a todos que 
participam do evento pela variedade 
de comidas típicas, shows, estrutura 
e pela beleza na ornamentação. Esse 
ano o tema do Festival de Inverno 
será “Há um clima de Cultura no 
Semiárido” e promete receber um 
grande público na cidade.

O acontecimento, que já é 

consagrado no calendário de eventos 
do RN, símbolo de cultura, música 
de ótima qualidade, teatro, gastrono-
mia, trilhas ecológicas, dentre tantos 
outros predicados, se dá anualmente 
na Praça Tomaz Pereira de Araújo, 
no centro da cidade, e vem sendo 
considerado há anos como uma 
figurinha carimbada pelo potencial 
das suas comemorações.

O objetivo maior do evento 
é promover um momento de 
reencontro entre os familiares que 
residem na cidade com os filhos 
ausentes. Mas não somente pelos 
cerrocoraenses e parentes distantes, 
o município vem se sobressaindo 
como atrativo turístico e é procurado 

por diversas pessoas, de todas as 
partes do RN e de outros Estados, 
principalmente pelo clima frio e por 
ser uma região pacata.

Tão logo, nos últimos dias foi 
anunciado pelo Prefeito de Cerro 
Corá, Raimundo Marcelino Borges, 
mais conhecido como Novinho, 
a programação do XI Festival de 
Inverno de Cerro Corá/RN, a qual 
estava sendo bem aguardada. 

Confira a programação:

SEXTA-FEIRA (02/08)
- Banda Filarmônica de Timbaúba 
dos Batistas
- Apresentação Cultural NAC/
URFRN
- Meirinhos do Forró/RN
- Os Tremendões/RN
- Banda Estigma/RN
- Forró Gandaia/RN
SÁBADO (03/08)
- Banda Filarmônica de Carnaúba 
dos Dantas
- Apresentação Cultural Fundação 

José Augusto
- Luiz Bento e Banda/PB
- Perfume de Gardênia/RN
- Forrozão Só o Mii/RN
DOMINGO (04/08)
- Circuito ciclístico Nascente do 
Potengi
- Feijoada Beneficente a partir das 
11h
- Parcélio e Paulinho de Parelhas/RN
- Apresentação Cultural da Terra
- Grupo Contemplação Urbana de 
Cerro Corá

FESTIVAL
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/FESTA/  CERRO CORÁ VIVENCIARÁ A 
11ª EDIÇÃO DO EVENTO E DESTACA-SE 
PELO GRANDE POTENCIAL TURÍSTICO

DE INVERNO
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F
alar dos festejos de 
Sant’Ana é falar também 
da identidade cultural do 
seridoense. Como lembra a 

obra “Sant’Ana, uma bela festa; uma 
longa história” (2008), a devoção à 
santa foi trazida ao Brasil pelos colo-
nizadores portugueses. O livro de au-
toria do professor Joabel R. de Sou-
za, ainda documenta que a religiosi-
dade em torno da Padroeira dos Ser-
tões potiguar e paraibano data do dia 
26 de julho de 1748, época em que 
o povo da região começa a celebrar 
seus louvores.

A origem da festa em solo currais-
novense nos leva ao Totoró, onde em 

26 de julho de 1808 o Padre Francis-
co de Brito Guerra benzeu a imagem 
barroca sobre os olhares de Capitão-
-mor Galvão e sua família, além de 
amigos e criados também presentes. 
Neste dia, a procissão seguiu com flo-
res e cânticos até a cidade. Sem dúvi-
da, a bicentenária Festa de Sant’Ana 
é o maior acontecimento sócio-reli-
gioso não só de Currais Novos, mas 
de toda região do Seridó. Os partici-
pantes locais ou vindos de outras re-
giões do país, e até mesmo do exte-
rior, confraternizam-se em torno da 
tradição secular. 

A Festa de Sant’Ana chega a sua 
205ª edição em 2013, com o tema: 
“A evangelização da juventude pa-
ra a transmissão da fé às gerações 
futuras” em sincronia com a Jorna-
da Mundial da Juventude (JMJ), que 
acontece no Rio de Janeiro no perío-
do de 23 a 28 de julho deste ano. Pa-
ra o Pároco da Paróquia de Sant’Ana 
de Currais Novos, Padre Welson Ro-
drigues do Nascimento, a Igreja Ca-
tólica caminha para o diálogo aber-
to com os jovens, atualizando sua co-
municação com esse público. 

“A preocupação da Igreja em 
evangelizar a juventude é bastante 
grande. Creio que é um desafio mui-
to importante. Hoje, apenas em Cur-
rais Novos, contamos com onze seg-

mentos de jovens com espiritualida-
des e características distintas”, diz o 
principal responsável pela realização 
da festa. É visível o esforço da Igre-
ja em se adequar a dinâmica religio-
sa imposta pelos jovens, shows e espe-
táculos serão atrações da JMJ. A vin-
da do Papa Francisco, representan-
te maior da Igreja Católica ao Bra-
sil deve mobilizar atenções durante o 
evento. A postura simples e carismá-
tica do Papa latino-americano repre-
senta também um novo posiciona-
mento da Instituição e aproxima seu 
discurso dos jovens de todo o mundo. 

O clima de insegurança que pai-
ra sobre a cidade de Currais Novos, 
juntamente com as recomendações 
do Ministério Público sobre o gasto 
excessivo em eventos, fez Padre Wel-
son e a comissão organizadora do 
evento reformular o Pavilhão. “Nos-
sa proposta é fazer uma festa de paz, 
do reencontro e da família, nossa 
principal entidade”, afirma Welson. 
Assim, fazem parte da programação 
de shows do Pavilhão de Sant’Ana: 
Isaque Galvão, Ivando Monte, Tânia 
Soares, Clara Menezes, Waldonys, 
Niedson Lua, Geraldinho Lins e Fá-
bio Carneirinho. Os artistas trarão as 
canções de Luiz Gonzaga, Domin-
guinhos e Elino Julião, apresentando 
o melhor da música popular nordes-

tina para os dias 19, 20 e 21 de julho. 
O apelo turístico da festa da pa-

droeira é significativo. Além disso, ar-
tesãos, culinaristas e ambulantes ga-
nham espaço para desenvolver suas 
atividades, distribuindo assim a ren-
da. Mesmo com a forte estiagem que 
abalou a economia regional, a meta 
da Prefeitura Municipal é de um au-
mento de 120% de receita dos feste-
jos, em comparação com 2012, se-
gundo o secretário municipal de Tu-
rismo e Desenvolvimento Econômi-
co, Celso Cruz. 

“Apesar do crescimento das igre-
jas neopentecostais, a religiosida-
de católica é ainda muito forte. Des-
de a colonização, o povo dessa me-
sorregião tem forte vínculo com 
Sant’Ana”, comenta Celso, que tam-
bém é Presidente da Fundação Cul-
tural José Bezerra Gomes. Ainda se-
gundo ele, o faturamento gerado é 
de aproximadamente dois milhões 
de reais, envolvendo também os ga-
nhos do comércio e da economia in-
formal.

As comemorações da patrona 
alongam-se durante o mês de julho 
e deve haver missas e ocasiões pon-
tuais voltadas especificamente para 
inserir o jovem na doutrina católica. 
Nos dias 17 e 18, por exemplo, acon-
tecem a 1ª Novena e o Incendeia Jo-
vem da Semana Missionária e a 2ª 
Novena e Noite Cultural da Sema-
na Missionária, respectivamente. A 
discussão em torno da renovação do 
discurso catolicista tem ganhado ain-
da mais espaço no clero, a fim de re-
afirmar a doutrina perante o adoles-
cente contemporâneo, devendo ser 
gradual e respeitando a tradição que 
a envolve. Confira a programa-
ção da Festa de Sant’Ana 2013:
Dia 07/7: Lançamento da progra-

mação da Festa 2013 no Salão No-
bre da Prefeitura Municipal às 21h.
Dia 12/7: Noite de Autógrafos de 
escritores potiguares na sede da CDL 
às 20h.
Dia 13/7: 19ª edição da Feirinha de 
Sant’Ana nas Praças Cristo Rei, To-
maz Salustino e Av. Cel. José Bezer-
ra.
Dia 15/7: Realização da 47ª Festa 
do Agricultor (1966-2013) e Abertu-
ra da Semana Missionária Diocesa-
na da Jornada Mundial da Juventu-
de às 17h.
Dia 16/7: Abertura Oficial da Festa 
de Sant’Ana 2013. 
Dia 19/7: 1ª Noite de Pavilhão de 
Sant’Ana. Leilão e as atrações mu-
sicais: Isaac Galvão, Ivando Mon-
te, Clara Menezes e Tânia Soares, a 
partir das 21h.
Dia 20/7: 2ª Noite de Pavilhão de 
Sant’Ana. Leilão e as atrações musi-
cais: Waldonys e Niedson Lua, a par-
tir da 21h.
Dia 21/7: 3ª Noite de Pavilhão de 
Sant’Ana. Leilão e as atrações musi-
cais: Geraldinho Lins e Fábio Car-
neirinho, a partir das 21h.
Dia 24/7: Show religioso com Ba-
tista Lima no Palácio dos Esportes às 
21h.
Dia 25/7: 20º Jantar de Sant’Ana 
no Aero Clube com shows de Luiz 
Cláudio e Agnelo Jr às 21h. Festa da 
Juventude no Espaço Du Rei com 
as atrações musicais: Giullian Mon-
te & Deixe de Brincadeira, Guilher-
me Dantas e Forró Styllo de Luxo às 
23h.
Dia 26/7: Procissão de Sant’Ana, a 
partir das 16h30.
Dia 27/7: Festa da Nostalgia na Du 
Rei Casa Show com as atrações mu-
sicais: Elymar Santos, Dedé do Forró 
e Agnelo Jr, a partir das 23h.
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/RELIGIÃO E FÉ/ 
FESTA DE 
SANT’ANA 2013 
TRAZ O JOVEM 
COMO PROTAGO-
NISTA DA IGREJA

DA TRADIÇÃO 
À RENOVAÇÃO
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A bicentenária Festa de Sant’Ana confunde-se com a identidade do povo seridoense que marcha em procissão para louvar a santa.
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I
nformar com responsabilida-
de e exibir os acontecimentos 
de Currais Novos. É nesta pre-
missa que o Currais Novos em 

Foco, apresentado e dirigido por Gil-
van Henrique, atua. O programa, 
que completa em 2013 dez anos no 
ar, começou na Sidy’s TV, mas logo 
foi levado para a TV Com (Comuni-
tária e Universitária) e, agora, volta à 
sua casa de origem. 

A estreia acontece em agosto, dia 
11, no domingo de Dia dos Pais, ao 
meio dia. Gilvan passou por várias 
emissoras de rádio, como a Rádio 
Cabugi do Seridó e Rádio Currais 
Novos. Na última, criou e lançou 
programas que dialogavam com o 
cotidiano das pessoas, o que fez o 
radialista e apresentador cair no gos-
to popular. Isto é encarado por ele 
como grande motivação para con-
tinuar comunicando com precisão e 
irreverência. “É bastante gratificante 
fazer comunicação. Tanto a televisão 
quanto o rádio tem o mesmo objeti-
vo, um prazer só, levar conhecimento 
para as pessoas. Você produz a repor-
tagem e sabe que muitas pessoas vão 
ver e acompanhar, inclusive aquelas 
que você não conhece. Além disso, 

saber que a população está esperan-
do, pelo seu conteúdo e informações, 
é recompensador”, afirma.

Gilvan faz questão de produzir e 
participar de todos os momentos da 
concepção das notícias, ele mesmo 
filma, se preciso, edita e apresenta. 
Nestes mais de 20 anos de carrei-
ra voltados para a comunicação, já 
entrevistou Luiz Gonzaga, o rei do 
Baião, e os conceituados jornalis-
ta brasileiros Ernesto Paglia e Caco 
Barcelos, da Rede Globo. “Eu gos-
to do desafio. Gosto de apresentar 
ao povo coisas que ele nunca viu ou, 
pelo menos, de um ângulo que não 
tenha visto. Eu fui o primeiro a mos-
trar Os Apertados, a entrar num 
túnel de mineração com mais de 
800m de altura, por exemplo”, diz. 

Ainda há suspense em torno do for-
mato que o programa pode adotar, 
inclusive o apresentador considera a 
ideia de ser ao vivo. 

“Identificamo-nos com o que re-
alizamos com alma e vida. (...) Falar 
sobre essa emissora também é falar 
sobre Gilvan, que nos deixa. Gilvan 
é um desejo de mudança, de supe-
ração. Corajoso, pois nem sempre 
elogiou. Não se amoldar também é 
virtude”, crônica escrita por Mon-
senhor Ausônio, presente no livro 
Coisas da Vida de 2004. O texto de-
fine Gilvan no momento de sua saída 
da Rádio Currais Novos, lida tam-
bém no ar em 16/4/1991. Vamos 
aguardar a estreia do apresentador 
na nova emissora, mas com o com-
promisso de sempre.

Nascida em 1900 na Serra do 
Doutor, nas proximidades do mu-
nicípio de Campo Redondo (RN), 
Francisca Tereza da Conceição 
completou nesta terça-feira (16) 
113 anos de vida. Por mais de 50 
anos morou na zona rural e se mu-
dou para Currais Novos, onde vive 
atualmente. Seu filho caçula, o co-

merciante Francisco de Assis, 64 
anos, afirma que o comportamento 
da mãe oscila durante os dias. “Ela 
conversa na maioria dos dias, mas 
em outros permanece em silêncio”, 
diz. 

Francisco ainda diz que faz exa-
mes regulares, de 3 em 3 meses, e 
que prioriza uma alimentação le-
ve e equilibrada para conservar a 
boa saúde de Dona Chiquinha, co-

mo é popularmente conhecida. “Os 
médicos ficam surpresos com os re-
sultados dos exames. Dr. Flaubert 
olha e não acredita nas taxas que 
minha mãe têm”, fala com felicida-
de. Francisca Teresa teve 12 filhos, 
mas somente 7 estão vivos hoje. O 
exemplo dado por Chiquinha nos 
faz questionar sobre qual é o se-
gredo da longevidade. Fiquemos 
apenas com a reflexão.

JADSON MAIA
DO JE RN

JEAN SOUZA
DO JE RN

PROGRAMA CURRAIS 
NOVOS EM FOCO VOLTA 
À EMISSORA DE ORIGEM 
COMEMORANDO 10 
ANOS NO AR

FRANCISCA TERESA COMPLETA 113 ANOS E ESTÁ NA 
LISTA DAS MAIS VELHAS DO BRASIL
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GILVAN HENRIQUE

VIDA LONGA

ESTREIA NA SIDY’S

Gilvan encontra Ernesto Paglia durante a gravação do quadro JN no Ar, da 
Rede Globo, em São Gonçalo do Amarante

Aos 113 anos, Dona Chiquinha surpreende os médicos com sua saúde e 
recebe os cuidados do seu filho caçula
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O município interiorano de 
Tenente Laurentino Cruz/RN, 
localizado a 229 km da capital do 
estado, é uma cidade apontada 
como a mais alta da sua região, 
sendo ainda distinguida pelo seu 
clima frio, agradável, e também 
conhecida pela hospitalidade do 
povo laurentinense, estes que a 
tornam um lugar com qualidade 
de vida.

A cidade não para de crescer e 
as estimativas de progresso são bem 
grandes, tendo em vista que a sua 
população, que hoje já chega a mais 
de 6 mil habitantes, tem passado 
por grandes desenvolvimentos, 
tanto no número de pessoas, como 
na sua infraestrutura. Tenente 
Laurentino Cruz conta ainda 
com diversas comunidades rurais 
e tem como principal atividade 

econômica a produção de frutas 
tropicais.

A atual gestão, sempre 
preocupada com o bem estar dos 
seus munícipes, tem se empenhado 
arduamente para ver Tenente 
Laurentino mais bonito, com uma 
estrutura de sobrevivência digna, e 
para isso tem pensado e investido 
em oportunidades de ascensão 
também da sua população, para 

que assim cresçam juntos, afinal a 
força está na união. Tão logo, não 
mediu esforços e lançou o Portal da 
Transparência, este que dá acesso, 
a todos, de tudo que acontece no 
município. Outro ponto positivo na 
atual administração é a prioridade 
em manter em dia os salários dos 
funcionários municipais.

Com recursos próprios da 
gestão, o prefeito Titico Araújo, 

juntamente com a vice prefeita Ana 
Maria, aplicam recursos financeiros, 
humanos e materiais na saúde, 
educação, ação social, agricultura, 
esporte, obras, e no turismo, 
sempre em prol da melhoria de 
vida da população. Veja algumas 
das ações e metas propostas, 
e concretizadas, pelo gestor 
municipal perante os primeiros seis 
meses de administração:

AÇÃO SOCIAL

Realizou a V Conferência Municipal de 
Assistência Social. Adesão ao Projeto 
(PRONATEC) junto ao IFRN, bem como a 
inserção dos jovens no mercado de trabalho 
através da mão de obra qualificada. Adesão 
e formalização do termo de cooperação 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural, objetivando a promoção de cursos 
de profissionalização, capacitação e 
aperfeiçoamento. Realização do FestPeti. 
Implantação do Serviço de Fortalecimento 
de Vínculos – SCFV. Programa de Atenção 
a Pessoa Idosa – API: atividades artesanais, 
palestras educativas, forró da melhor idade, 

realização do Arraiá da Terceira Idade, e 
socialização com outros grupos de idosos. 
Centro de Referencia da Assistência Social 
– CRAS: visitas domiciliares, atendimento 
psicossocial, atendimento as demandas do 
Conselho Tutelar, reuniões de planejamento 
e apoio aos programas vinculados ao CRAS, 
formação, manutenção e acompanhamento 
de grupos de homens, mulheres e crianças, 
com o objetivo de contribuir para o 
fortalecimento de vínculos familiares, 
atividades socioeducativa, alimentação 
do sistema de informação do MDS. 
Reestruturação e coordenação do Programa 
Bolsa Família, operado conjuntamente com 
o MDS, por meio do CADÚNICO.

AGRICULTURA

Grande participação popular na 
comemoração do Dia do Trabalhador. 
Será o 7º município a ser beneficiado 
com a perfuração de poços. Secretaria de 
Agricultura realizou a entrega de sementes 
para agricultores, onde foram distribuídos 
3.850 kg de sementes, beneficiando assim 
350 agricultores. Adesão ao Programa Balde 
Cheio. Resgate do Programa de Aquisição 
de Alimentos – PAA /COMPRA DIRETA 
LOCAL. O referido programa colocou uma 
quantidade de recursos de aproximadamente 
R$ 40.000,00 para o município, beneficiando, 
inicialmente, 24 famílias que tem os seus 

produtos comercializados pela mesma 
ação. Criação do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural Sustentável. 
Programa Garantia Safra beneficia 957 
famílias, gerando uma renda mensal de 
aproximadamente R$ 133.000,00. Bolsa 
Estiagem. Em parceria com a EMATER 
há a distribuição de silagem aos pequenos 
criadores. Programa Corte de Terra – 
mesmo com as dificuldades financeiras e 
estruturais encontradas pela secretaria, já foi 
conseguido preparar com aração e gradagem 
854 hectares de terra, favorecendo um total 
de 350 agricultores, familiares e produtores 
rurais. Distribuição de peixes em parceria 
com a EMATER-RN.

O GESTOR DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ ARTICULA METAS 
E TRANSPARECE AÇÕES DOS PRIMEIROS MESES DE SEU GOVERNO
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EDUCAÇÃO E ESPORTE

Seleção de Bolsistas para auxiliar pro-
fessores da Educação Infantil, e para 
acompanhamento de pessoas com 
necessidades especiais. Implantação 
do Programa Brasil Alfabetizado, do 
Programa Saúde na Escola e do Pro-
grama Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa. Discussão do Piso 
Salarial dos professores e reformula-
ção do plano de cargos e salários do 
Magistério Municipal. Instalação do 
MUSEU MACAGUÁ em parceria 

com a Associação Laurentinense de 
Desenvolvimento Sustentável Socio-
cultural. Aquisição de Projetos para 
construções de escolas rurais: Bai-
xa do Mateus e José Antônio, por 
meio do PAR. Aquisição de equi-
pamentos mobiliários e eletrônicos. 
Implantação do Programa Mais 
Educação. Criação de novas turmas 
do PROINFO. Curso de capacita-
ção para professores da Educação 
Infantil. Aquisição de materiais es-
portivos. Reforma do Ginásio 
Poliesportivo Dom José Delgado.

OBRAS E AQUISIÇÕES

A Prefeitura Municipal recebeu 
uma retro escavadeira e uma mo-
to niveladora. Ministra dos Direitos 
Humanos entrega equipamentos ao 
Conselho Tutelar. Prefeito Titico 
Araújo recebeu um ônibus escolar 
para Tenente Laurentino. Limpeza 
da cidade com retirada de metralhas 
e entulhos. Recuperação da rede do 

esgoto geral, com a construção das 
tampas das caixas de gorduras, que 
se encontravam 90% quebradas, 
além da substituição de canos de 
150mm que estavam danificados. 
Recuperação da estrada de acesso 
ao piscinão de tratamento de esgo-
to. Consertos de buracos da pista 
que oferece acesso de Tenente Lau-
rentino a Florânia/RN. Reforma 
nos colégios municipais. Reforma 

na Creche São Francisco. Poda das 
árvores na zona urbana. Iluminação 
nos assentamentos Nossa Senhora 
das Vitória, São Sebastião e Chã da 
Curicaca. Melhoria na iluminação 
das vias públicas. Terraplanagem 
de alguns trechos das estradas do 
município. Alargamento da estrada 
que dá acesso ao sítio José Antônio 
a Lanchinha. Manutenção da RN-
087 e limpeza do acostamento.

SAÚDE

Secretaria de Saúde promove en-
contro entre Secretários de Saúde do 
Seridó. Tenente Laurentino: Comba-
te à DENGUE é feito por TODOS. 
Prefeitura faz entrega de acessórios 
de trabalho para os Agentes de En-
demias. Aproximadamente 3.000 mil 
consultas médicas foram realizadas na 
APAMI Santa Laurentino e no Cen-
tro de Saúde Pe. José Dantas Cortez 
durante os meses de janeiro a junho. 
Exames e cirurgias foram realizados 
pela Secretaria de Saúde de janeiro a 
junho. Médico disponível 24h. Criação 
e distribuição de peixes no combate a 
dengue, para evitar o uso do veneno 
inseticida que prejudica a saúde hu-
mana. Instalação da Academia ao Ar 
Livre em praça pública. PSF com equi-
pe atuante e conquistará sede própria 
em breve. PSE nas escolas está efeti-
vo, conforme exigência do programa. 
DENTISTAS ATUANTES: contem-
plando crianças, adolescente e todas 
as classes trabalhistas. SAÚDE DA 
MULHER: garantia de exames gi-
necológicos, encaminhamentos ao 
ginecologista, ultrassonografia em ge-
ral, atenção ao planejamento familiar, 
em breve será implantado o uso do 
Dispositivo Intrauterino e assistên-
cia ao pré-natal. PSICOTRÓPICOS: 
garantidos aos usuários de baixa ren-
da. CENTRO DE FISIOTERAPIA: 
encontra-se funcionando e tem uma 
equipe bem conceituada. EXAMES 
LABORATORIAIS: há agendamen-
to todos os dias. MATERNIDADE: 
alimentação digna para pacientes e 
profissionais, além de lençóis e farda-
mentos em andamento. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA: informações sobre o 

funcionamento da vigilância sanitá-
ria, implantação da guia de abate dos 
rebanhos nos açougues, implantação 
do fumódromo no mercado público, 
orientação sobre o fardamento ade-
quado dos açougueiros, adequação 
de cestos de lixo para restaurantes e 
similares, adaptação de coleta seleti-
va para lixos hospitalares, criação de 
uma força para incineração de objetos 
infectocontagiosos, mobilização envol-
vendo todos os setores do município 
no combate a dengue atingindo 100% 
dos domicílios. O código de vigilância 
sanitária está para ser aprovado na Câ-
mara de Vereadores. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA: fardamentos, 
ferramentas de trabalho e uma equipe 
atuante. Já foi compro R$ 52.000.00 de 
procedimentos em geral. Recuperação 
do projeto de próteses dentárias / Bra-
sil Sorridente.

TURISMO
Realização da 5º Conferência Municipal das Cidades. A Secretaria Municipal de Turismo firmou parceria com 
o SEBRAE em prol da implantação de cursos e oficinas de apoio aos microempreendedores. O município de Te-
nente Laurentino, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, realizou em parceria com 
7  municípios da microrregião a I Conferência de Meio Ambiente da Serra de Santana.
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Era 1986 quando a Associação 
de Moradores Parque Residencial 
Seridó conseguiu ser atendida pe-
la Prefeitura Municipal. Temendo 
que terrenos baldios, próximos à su-
as casas, virassem ponto para uso 
de drogas, moradias irregulares ou 

outras práticas que pudessem des-
valorizar seus imóveis, os moradores 
resolveram criar um grupo para re-
querer a posse da área. Hoje, são 
três lotes divididos em: campo gra-
mado, quadra e árvores frutíferas e 
não frutíferas. Os entraves da bu-
rocracia foram capazes de adiar a 
resolução. O diálogo entre o coleti-
vo e o poder público durou muito, se 
arrastando por três administrações 
para finalmente se efetuar legalmen-
te a doação. 

José Pires, aposentado como ta-
xista, logo tomou a frente do grêmio 
e pode colocar suas ideias verdes nas 
atas das reuniões. Além disso, con-
sidera muito importante a formação 
de associações de moradores para se 
constituir a democracia participati-
va, facilitando a comunicação com 
os vereadores e prefeito. “A impor-
tância de se formar uma associação 
de moradores é melhorar o bairro 
e, com isso, organizá-lo. Nós, os 34 
associados, reivindicamos junto ao 
prefeito e vereadores as melhorias”, 
afirma.

Fica nítida a relevância de insti-
tuir a associação, pois a união dos 

moradores serve de ponte entre os 
cidadãos e o poder público, sendo 
capaz de levar as causas e aflições lo-
cais para o debate. Sua vivência na 
zona rural, fez o atual presidente do 
clube querer promover o meio am-
biente em sua comunidade. “Temos 
várias espécies de árvores frutíferas e 
não frutíferas. São Mangueiras, Co-
queiros, Umbuzeiro, Quixabeira, 
Jucá, Pau-Brasil, Craibeira, Umbu-
rana”, diz e completa: “No período 
de safra, distribuímos igualmente 
para todos os associados”. As plan-
tas recebem placas de identificação 
e promovem um expressivo conforto 
térmico nas casas próximas. 

O núcleo verde que surge entre 
as casas é apelidado pelas pessoas de 
“O pulmão do INOOCOP”, nome 
do conjunto de residências onde fi-
ca o parque. A “reserva ambiental” 
valorizou ainda o valor das casas e 
promove o bem estar da popula-
ção. José ainda defende a criação de 
uma reserva florestal para incenti-
var a arborização diversa da cidade. 
“Currais Novos devia ter um horto 
florestal, como tem em Parelhas, que 
é da prefeitura. Em outras cidades, 

como Jardim do Seridó e Caicó is-
so já é realidade. O horto possibilita 
a disposição de sementes o ano todo 
de árvores da região”, assegura. 

Nos planos futuros do casal que 
está à frente da organização, José Pi-
res e Ana Maria, está a construção 
de um calçadão, que circulará um 
dos lotes proporcionando espaço 
adequado para praticar caminha-
da. Além disso, em conversa com 
vereadores, a associação planeja a 
vinda de uma Academia de Saúde 

ou Academia para Terceira Idade 
no próximo ano, já que o orçamento 
do município em 2013 já está com-
prometido.  

No melhor estilo “do it your-
self ” ou, em português, “faça você 
mesmo”, as pessoas se juntam em 
torno do bem estar social e sinalizam 
para o poder público seus reivindi-
ques. Assim, de uma democracia 
representativa passamos para uma 
participativa, onde existe realmente 
o debate construtivo.
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SEM ESPERAR 
AÇÃO DO
PODER PÚBLICO, 
ASSOCIAÇÃO 
DE MORADORES 
PROMOVE BEM 
ESTAR NA
COMUNIDADE

FAÇA
VOCÊ
MESMO!Entre as residências emerge o verde proporcionando conforto térmico e lazer para a comunidade. 

Moradores se preocupam em catalogar as espécies de plantas existentes na “reserva”.

JA
D

SO
N

 M
AI

A

JA
D

SO
N

 M
AI

A





19 JORNAL EXPRESSO RN, SEXTA-FEIRA 19 DE JULHO 2013

Flashes
do Seridó

Carlos
Magno

carlosm.dantas@hotmail.com 

O SUCESSO DO MISS E
MISTER SERIDÓ 2013

O Clube Municipal de Acari foi palco, sábado, da 
escolha da Miss e Mister Seridó 2013, na sua 23ª edição. 
Com uma belíssima decoração assinada pelo caicoense 
Emanoel Araújo, o show de beleza resultou na escolha da 
candidata de Carnaúba dos Dantas, Déllis Luana, 17 anos, 
1,70m e 54kg e do jardinense Pedro Farias, 19 anos, 
1,84m, 80kg, como Miss e Mister Seridó 2013. As Misses 
Jardim de Piranhas e Timbaúba dos Batistas, Fernanda 
Régia e Élica Silva foram classificadas em 2º e 3º lugares, 
respectivamente, e conquistaram as faixas de Glamour 
Girl Seridó e Musa Seridó 2013. Também figuraram entre 
as finalistas as Misses Currais Novos, Ipueira, Caicó, São 
Fernando e Acari. O troféu “Roberto Galvão” que premiou 
o Mais Belo Vestido da noite ficou com a Miss Carnaúba 
dos Dantas, Déllis Luana, que esnobou um rico vestido by 
Guilhermina. 

Na disputa pela faixa do homem mais bonito da região, 
Franklin Anthony, de Carnaúba dos Dantas, ficou em 2º lugar 
e Esdras Pereira, de Jardim de Piranhas, classificou-se em 
3º lugar, eles arrebataram as faixas de Top Model Seridó 
e Charm Boy Seridó 2013. Também foram finalistas os 
Misters Currais Novos, Ipueira, Equador, São Vicente e Serra 
Negra do Norte. As faixas de Miss e Mister Simpatia 2013 
foram conquistadas pela Miss Santana do Seridó, Jackeline 
Cabral, e pelo Mister São Vicente, Madson Thaylon.

A comissão julgadora que escolheu a Miss e o Mister 
Seridó 2013 foi presidida pelo diretor de programação 
da InterTV Cabugi, Antônio Nápolis, contando ainda com 
a participação dos colunistas sociais Jean Queiroz (São 
Gonçalo do Amarante); Lisboa Batista (Pau dos Ferros); 
Ranier Lyra (Parnamirim); as empresárias Maria das Graças 
Trindade, diretora executiva da Mary Kay no RN; Fabiana 
Silva, leia-se F. Sisters; Isabel Medeiros; médico Jorge 
Boucinhas; o modelo e Top Model Seridó 2012, Welder 
Medeiros e as ex-Misses Seridó 2009 e 2011, Deborah 
Lorena e Amanda Azevedo.

A bela jardinense Letícia Karla, Miss Seridó 2012, 
teve seu momento de despedida, bastante emocionada, 
antes de passar a coroa, manto e faixa a sua sucessora. 
Aconteceram dois desfiles. No primeiro, os rapazes com 
ternos e as moças com seus belos vestidos. No segundo, 
eles de sunga e elas de maiô nas cores vermelho, branco 
e preto, com detalhes em paetês, numa belíssima criação 
da grife Matersol Moda Praia, que há 18 anos participa do 
maior espetáculo de beleza da nossa região. A equipe de 
Sinval de Souza assinou o hair e make up das misses. 

A noite foi prestigiada pela governadora Rosalba Ciarlini, 
pelo deputado estadual Gilson Moura, além de vários 
prefeitos e vereadores da circunvizinhança. Registramos 
nosso agradecimento todo especial a Polícia Militar do 
RN, na pessoa do coronel Araújo, Rede Mais, Clínica de 
Olhos Santa Beatriz, A Caserna, Aldann Construções, 
Hotel Pousada do Gargalheiras,  Maré Mansa, La Femme, 
Mary Kay que premiou todas as 23 candidatas com seus 
produtos de beleza, Inaraí Tour e F. Sisters. Também ao 
Governo do Estado do RN, Prefeitura de Acari e aos colegas 
da imprensa que noticiaram o concurso em suas colunas.

OS MAIS BELOS  - Mister Seridó 2013, Pedro Farias, posa com os fina-
listas do concurso, os Misters Carnaúba dos Dantas e Jardim de Pira-
nhas, Franklin Anthony e Esdras Pereira

DESTAQUE - Governadora Rosalba Ciarlini e o deputado estadual Gilson 
Moura, prestigiando a noite

ALIADOS - Governadora Rosalba Ciarlini em clique com os prefeitos
seridoenses

TROFÉU - Empresária Vânia Bezerra, leia-se Restaurante Camarões, 
uma das Patronesses do evento

TRIO DE BELDADES - A nova rainha da beleza seridoense, Déllis Luana, ladeada pelas 
finalistas Fernanda Régia (J. de Piranhas) e Élica Silva (T. dos Batistas)

GLAMOUR - Miss C. dos Dantas, Déllis 
Luana agraciada com o troféu do Mais 
Belo Vestido de 2013

GALÃS - Mister Seridó 2013, Pedro Fa-
rias, com o Top Model Seridó 2010, Wel-
der Medeiros

SEMPRE BELA - Nossa eterna Miss Se-
ridó, Déborah Lorena integrou a comis-
são julgadora

OS ELEITOS - Pedro Farias, de Jardim do 
Seridó e Déllis Luana, de Carnaúba dos 
Dantas, conquistaram os títulos de Mister 
e Miss Seridó 2013

DESPEDIDA - A jardinense Letícia Karla 
fazendo seu último desfile como Miss Se-
ridó 2012

SIMPATIA - Madson Thaylon, de São 
Vicente, eleito Mister Simpatia Seri-
dó 2013



Há 08 anos a Center Car iniciava sua bem sucedida 
trajetória pela força empreendedora de um profissional 
talentoso, chamado Marcos Diógenes, conhecido como 
Marquinhos. Sua paixão por carros vem desde criança, 
herdado do pai, a quem ajudava em uma oficina, na 
capital do Estado. Em 1998, o empresário retornou a 
Currais Novos, onde trabalhou em algumas empresas 
da cidade como mecânico. Desde então, a partir do seu 
talento com carros, unido à força de vontade e muito 
esforço, conseguiu montar, em 2005, a Center Car – 
Centro Automotivo.

A demanda era tão grande, que a empresa teve que 
ampliar as suas instalações, o que aconteceu em 2011. 
Dobrando sua capacidade de atendimento, Marquinhos 
investiu em equipamentos de ponta e qualificação de 
mão de obra, melhorando ainda mais o atendimento a 
seus clientes, e se consagrando como líder no mercado, 
mediante reconhecimento de seu público e de instituições, 
como o SEBRAE, do qual foi finalista do Prêmio de 

Competitividade para Micro e Pequenas Empresas – 
MPE Brasil, edição 2012. 

E em 2013, a Center Car não parou de inovar, 
inaugurou em suas instalações o moderno Espaço Cliente, 
que além da sala de espera climatizada com Wii-Fi, agora 
oferece a opção de lanchonete para os seus clientes e 
colaboradores. Quer mais? Agora os clientes da empresa 
podem acompanhar o conserto do seu veículo direto pela 
internet em tempo real e de qualquer lugar, destacando 
o compromisso da Center Car com a transparência e 
confiança na prestação dos serviços.

Não espere! Agende a revisão do seu veículo pelo telefone 
(84) 3431-1170 ou pelo site www.centercarcn.com.br, 
você pode parcelar tudo em até 6x nos cartões VISA ou 
MASTER e ainda concorrer ao sorteio de prêmios: 01 
GPS c/ TV Digital de 07 polegadas; 01 Higienização 
de Ar Condicionado + Lavagem do Veículo; e Troca de 
Óleo + Óleo Grátis durante 01 ano.

EspecialSEXTA-FEIRA 19 DE JULHO 201320 
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A Festa do Agricultor 

comemorou este ano sua 47ª 
edição, na qual se deu na manhã da 
última segunda-feira (15), por meio 
de uma missa e tradicional desfile 
pelas ruas da Princesa do Seridó, 
que contou com a importante par-
ticipação de associações rurais, 
entidades, órgãos representativos 
e estudantes do Centro de Ensino 
Rural. 

No momento, a celebração foi 
prestigiada pelo administrador 
diocesano, Pe. Ivanoff, párocos de 
Currais Novos, além do prefeito, 
secretários municipais e vereado-
res. “Há dois anos o homem do 
campo sofre com a estiagem, e é 
importante que as políticas públicas 
cheguem para melhorar a infra-

estrutura rural, desenvolvendo 
trabalho e renda para os agriculto-
res”, disse Vilton. 

Neste ano, a Festa do Agricul-
tor teve como tema cardeal “Jovem 
do Campo, torne-se protagonista 
da civilização, do amor e do bem 
comum”.  “A festa do agricultor 
também é o momento de homena-
gearmos o Monsenhor Ausônio e 
Padre Cortez, pessoas importantes 
que contribuíram muito com nossa 
sociedade”, disse Padre Welson 
Rodrigues. 

A ocasião abarcou uma grande 
quantidade de homens e mulheres 
do campo, que meio a seca avas-
saladora que a zona rural havera 
enfrentado nos últimos meses, o 
sertanejo saúda a data e ora por 
melhorias da sua subsistência, bem 
como do espaço em que habitam.

Meio aos festejos da padroeira 
de Currais Novos, Sant’Ana, o 
auditório da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Currais Novos 
foi palco do lançamento das 
obras literárias de dez escritores 
curraisnovenses, tendo acontecido 
na última sexta-feira (12), durante 
a “Noite de Autógrafos”. A ocasião 
congregou familiares e admiradores 
dos autores.

O evento, que fora organizado 
pela Fundação Cultural José 
Bezerra Gomes, estima a 
valorização dos artistas e seus livros, 
além de também ser um momento 
de reunir os filhos da terra que 
residem em outras cidades. 

Ao longo da “Noite de 
Autógrados”, o artista plástico 
“Aranha” expôs alguns dos seus 
quadros em prata boliviana. No 
acontecimento, houve o lançamento 

das obras dos seguintes escritores: 
Maria Maria Gomes, Antônio 
Francisco, Maria José Mamede 
Galvão, Adebal Ferreira da Silva, 
Maria Assunção Silva Medeiros, 
Célia Maria de Medeiros, Fagner 
Farias, Francisca Noélia de Oliveira, 
Francisco Canindé dos Santos e 
Henrique José. 

A “Noite de Autógrafos” em 
Currais Novos contou com a 
participação do Prefeito Vilton 
Cunha, secretários municipais, 
vereadores, e diversas autoridades 
do município. Posteriormente a 
apresentação dos autores, realizada 
pelos professores Adriano Nunes 
e Eva Salustiano, os convidados 
assistiram as apresentações de 
alguns poetas e escritores, como 
o famoso cordelista Antônio 
Francisco, que prestou homenagem 
ao Sr. Luiz Cândido, personagem 
principal do livro “Um Sertanejo, 
Currais Novos e o tempo”, de 
Maria Maria Gomes. 

CULTURA 
SERTANEJA

“NOITE DE AUTÓGRAFOS”

47ª EDIÇÃO DA 
FESTA DO AGRI-
CULTOR É COME-
MORADA COM 
MISSA E TRADICIO-
NAL DESFILE

ESCRITORES PARTICIPARAM DO EVENTO 
NO AUDITÓRIO DA CDL 

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN
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Mandaram-me olhar o céu. 
Há dias que a lua parecia estar mais 

próxima, redonda e até mais fantasiosa. 
O céu guarda no seu manto azul-escuro 
os mistérios da imensidão. Uma estrela 
ali, outra por aqui... Sempre assimilei as 
estrelas aos que se vão.

O que é vida? Uma passagem? Um 
espaço de tempo? Um processo?

São perguntas vagas para respostas 
vagas.

Nascemos com a ideia de que vamos 
embora, mas e se não fôssemos? 

A minha certeza é que a vida não passa 
de um mistério magnífico e grandioso.

Há tantos deslumbramentos, 
percalços, decepções, ilusões, conquistas, 
sentimentos, é uma mescla que não 
seleciona ingredientes.

Então vem à morte, aquela que fomos 
avisados que chegaria com seu manto 
preto e dedos ossudos para levar um dos 
nossos. E é esse o ciclo que predomina 
primeiro a euforia, depois a calma.

E o silêncio vem, incomoda...

A morte é algo definido, define-se 
como falência de alguma coisa, quando 
esta simplesmente para de funcionar. 

Já a vida não, a vida envolve sorrisos 
e lágrimas. Paixões e desilusões. Sentimos 
a vida na primeira pessoa do singular, 
fomos abrigados no organismo de outra 
pessoa que nos acolheu de forma mágica, 
comprimimos os seus pulmões, causamos 
cólicas, tiramos o sono. Nascemos, 
crescemos, reproduzimos e por fim 
morremos. Essa é a ordem natural que só 
a própria natureza explica. 

E de novo, seja quantas vezes for 
preciso nos deparamos com aquela que 
vaga calmamente pelos caminhos da vida, 
nos observando de longe. Aquela que está 
nas praças, nos desertos, oceanos, jardins, 
ruas e casas.

Ela só cumpre o seu papel. 
Muitas vezes livra da dor, em certa 

ocasião conforta, outra nos faz sentirmos 
injustiçados. E deixa marcas, ó Deus, 
quantas marcas! A presença é substituída 
pela ausência. E nós, inconformados 
esperamos, sozinhos, calados, carregando 
consigo o mais precioso: a esperança! 
Que costuma soprar nos nossos ouvidos 
que sim, eles vão voltar, nos convencendo 

que na verdade, os que foram nunca vão. 
Não quando são amados, lembrados, 
adorados. Estão em algum lugar sempre 
olhando por nós. Talvez a teoria das 
estrelinhas seja mesmo verídica.

Então, não espere... Não deixe de 
atender a ligação, não resolva amanhã, 
visite seus parentes hoje, não guarde 
sentimentos (eles são como pássaros, 
precisam da liberdade), PERDOE! AME 
com mais intensidade, sorria, abrace, 
pule, grite e dance... Agradeça! A Deus, a 
vida, ao sol, ao hoje. 

Seja presente, seja lembrança, fique! 
Não se deixe ir, escoar-se em vida. O que 
vai é a matéria, que dará lugar a outra 
nesse Universo complexo. 

Enquanto os sons não forem abafados 
pela calmaria incômoda.

Ouse com o riso e metaforicamente 
morra, morra de rir.

O humor é um dos ingredientes es-
senciais do repente nordestino. E quando 
essa capacidade para fazer rir se depara 
com uma cara – mesmo que nada boni-
ta – a risada é garantida. E é assim que o 
potiguar Raimundo Ferreira Campos vi-
ve há mais de dez anos como o malicio-
so Coroné Cafuçú, personagem que tira 
do interior nordestino a sua ampla visão 
de comédia.

Um ícone musical curraisnovense, o 
Coroné Cafuçú lançará brevemente o seu 
mais novo CD que promete vir recheado 
de muito humor e poesia mesclado ao rit-
mo de forró. Ele se define como um “po-
eta da resposta”, assinalando assim uma 
brincadeira que o coronel comediante le-
va muito a sério.

A cultura popular potiguar encon-
tra-se enraizado nesse artista que brinca 
compondo e cantando um repertório sin-
gular, e claro, cheio de irreverência, assi-
nado pelo próprio artista. Coroné Cafu-
çú, como é conhecido, tem o seu trabalho 
atualmente transmitido por meio do rá-
dio e também na TV. Raimundo, o cria-
dor do Cafuçú, é defensor ferrenho da 
cultura nordestina que seu personagem 

representa. 
“Eu era roceiro e violeiro, até ir pa-

ra a rádio Ouro Branco, em Currais No-
vos. Apresentava diariamente o progra-
ma ‘Vivência Sertaneja’, onde contava 
causas e piadas, e adágios musicais, tudo 
na base do  improviso. Tudo terminava 
em repente. Há ainda a interação com ou 
ouvintes, o que me levou a criar o Coroné 
Cafuçú, o tipo de gente que fazia eles ri-
rem muito”, conta. Portanto, Raimundo 

ainda apresenta o programa citado, e este 
acontece das 17h30min às 18h10min, de 
segunda a sexta no rádio; e na TV (Canal 
57), toda sexta às 19h com reprise aos sá-
bados, no horário das 9h. 

A maior inspiração do Coroné Cafu-
çú é o meio onde vive – o interior do Nor-
deste – apesar dele afirmar que o “poe-
ta já nasce inspirado”. Por isso, fiquem li-
gados que vem mais sucesso do Coroné 
por aí!

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

“Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia 
e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele 
está escrito; então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido”. 
Josué 1.8

Quase todo mundo que eu conheço tem um sonho ou 
projeto futuro: ser bem sucedido na vida. Acredito que a 
outra parte das pessoas que eu não conheço também se 
comporte da mesma forma. Aliás, não conheço pratica-
mente ninguém que deseja se dar mal. Na verdade, as pes-
soas ficam chateadas, perturbadas e tristes quando perdem 
ou sofrem derrotas. E você, deseja ser bem sucedido? Eu 
tenho a resposta para sua indagação.

1. Não pare no meio do caminho. Se você quiser 
ser bem sucedido, a primeira dica é não parar no meio do 
caminho, ou seja, não desistir. Conheço muitas histórias de 
pessoas que estavam quase lá, mas pararam no meio da ca-
minhada, desistiram... e fracassaram. Por outro lado, co-
nheço também várias pessoas que não desistiram e, por 
fim, chegaram onde queriam. Quer chegar lá? Pare so-
mente depois que chegar ao seu destino.

2. Planeje bastante antes de tentar fazer algo. 
A segunda dica para o sucesso é planejar bem antes de co-
meçar a executar. Uma boa execução depende, e muito, de 
um bom planejamento. Importantes batalhas foram ven-
cidas porque os comandantes investiram tempo planejan-
do a estratégia vitoriosa. Quer ser um vencedor? O estudo 
e o planejamento devem, necessariamente, fazer parte da 
sua vida.

3. Siga as regras e cumpra o que foi proposto. 
O improviso não é ruim, mas tem aplicação limitada e uti-
lidades restritas. A regra é o planejamento. Assim, se você 
tem um plano a seguir, siga o porque isso pode ser primor-
dial para o sucesso da empreitada. Além do mais, porque 
gastar tempo planejando para depois não colocar em prá-
tica o que se planejou, não é verdade? Em uma frase: falhar 
em planejar é planejar para falhar!

Conclusão: Se você cultiva a constância e exercita a 
perseverança, se planeja bem e com antecedência o que 
deve ser feito e segue diligentemente aquilo que foi plane-
jado, suas chances de sucesso são muito elevadas. Se ele 
ainda não chegou, tenha paciência porque é apenas ques-
tão de tempo até o sucesso bater em sua porta. Continue 
trabalhando e confie que sua hora vai chegar.

Até a próxima coluna Motivação & Fé.

DICAS PRÁTICAS PARA 
SER BEM- SUCEDIDO

IRREVERÊNCIA MUSICAL
Por: Wallace Sousa – Blog http://desafiandolimites.com
Analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União

CORONÉ CAFUÇÚ 
LANÇARÁ SEU MAIS 
NOVO CD

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN
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O lampejo criativo deu-se ain-
da no ano passado, enquanto via de 
cima do carro de som a santa rode-
ada de fiéis em procissão. Wagner 
Góis, fotógrafo e com seis anos de 
atuação no mercado, não perdeu 
tempo, foi até o Pároco Welson Ro-
drigues e expressou seu desejo de 
fazer um projeto fotográfico com a 
Padroeira do Sertão. A ideia ainda 
aguardaria um ano para ganhar cor-
po. 

No dia 5 de julho, o fotógrafo 
curraisnovense decidiu realizar as 
fotografias, nas quais Sant’Ana apa-
rece como protagonista, porém está 
envolta a belos cenários. Sua espo-

sa, Fádila Costa, juntamente com 
dois amigos do casal Gustavo Feli-
pe, estudante e membro do Coral 
de Sant’Ana, e Marcos Córtez, tam-
bém estudante e Sacristão, fizeram 
parte da equipe de produção das fo-
tos. “Pelo convívio quase que diário 
que tinham com a imagem da san-
ta, os dois tiveram papel decisivo na 
qualidade das imagens, pois aponta-
vam para mim o melhor ângulo do 
vulto sagrado”, afirma Wagner.

São oito quadros que além da 
santa, trazem a historicidade de Cur-
rais Novos dialogando com as mais 
variadas faces desta terra, indo da 
mineração ao primeiro oratório que 
abrigava a imagem, datado de 1806, 
feito por João e Sebastião, filhos do 

Capitão-mor. Além desses, os cená-
rios que abraçam a santa nas fotos 
são: estátua de Cristo-Rei, Pico do 
Totoró, Pedra do Navio (Cruzeiro), 
Pedra do Caju, as nuances da cidade 
e, por fim, o lugar em que ela está no 
altar, na Matriz de Sant’Ana. A ima-
gem trata-se de um vulto barroco do 
século XVIII, vindo do Recife pe-
las mãos de Capitão-mor Galvão ao 
município em 1808 e que nas foto-
grafias de Wagner aparece cruzado 
com a história. 

 O projeto recebe o nome de 
“Minha Padroeira é Sant’Ana” e as 
representações poderão ser vistas na 
noite de abertura oficial da Festa, ter-
ça-feira (16), e nos dias seguintes. As 
fotografias, que receberam moldu-

ras provençais e vidro antirreflexo, 
estão instaladas nos pilares da Ma-
triz de Sant’Ana, mas logo ganharão 
novos donos. As obras serão leiloa-
das com lance mínimo de R$250,00 
durante os três dias de Pavilhão, que 
acontecem nos dias 19, 20 e 21 deste 
mês. O dinheiro arrecadado será to-
talmente doado à Igreja Católica.

 “Quando percebi a ins-
piração que estava envolta neste 
projeto... Nós que somos católicos, 
apenas recebemos a iluminação e 
executamos. É como se eu ouvisse 
na arte a voz de Deus pedindo e cla-
mando para eu fazer. O projeto não 
é meu. Nós apenas somos instru-
mentos, ferramentas, da fé”, relata 
Wagner com emoção.

JADSON MAIA
DO JE RNFOTÓGRAFO

REALIZA PROJETO 
LEVANDO A 
IMAGEM ORIGINAL 
DE SANT’ANA A 
LUGARES REPLETOS 
DE HISTORICIDADE 
E LEILOA AS OBRAS 
NO PAVILHÃO

FOTOGRAFIAS NASCIDAS DA FÉ
As 8 obras do projeto fotográfico “Minha Padroeira é Sant’Ana” serão leiloados no Pavilhão, e o dinheiro arrecadado será doado totalmente à Matriz de Sant’Ana. 
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O prefeito João Maria avaliou co-
mo positiva a sua viagem a Brasília 
na última semana. Segundo o ges-
tor, foram três dias de bons contatos 
com vários projetos propostos pelo 
Governo Federal. “Nossa intenção 
é a de agilizar ao máximo possí-
vel o andamento destes projetos, e 
ao notarmos algumas dificuldades, 
mesmo mantendo um contato diário 
com os ministérios, aproveitamos a 
XVI Marcha dos Prefeitos para ver 
in loco os processos da Prefeitura de 
Lagoa Nova que estão em pleno an-
damento”, destacou. 

Ainda para o prefeito, “a avalia-
ção foi muito positiva e chegamos 
com a missão de acelerar o que é 
necessário em Lagoa Nova para 
contribuir com as ações práticas e o 
bom andamento de nossa gestão”. 
João Maria levou à Brasília tam-
bém a experiência do ex-prefeito 
lagoanovense, Erivan Costa, que foi 
fundamental para o acesso rápido 
aos ministérios e outros órgãos em 
que o município pleiteia projetos. 

Além de Erivan, a comitiva foi 
composta pelos vereadores Lean-
dro Costa e o presidente da Câmara 
de Vereadores, Nazareno Ulisses, 
que reforçaram o pedido de apoio 

aos parlamentares. Na oportunida-
de foram visitados os gabinetes dos 
deputados Fábio Faria, João Maia, 
Felipe Maia e do presidente da Câ-
mara, Henrique Alves. 

Já no senado, houve uma visita 
ao senador José Agripino, que tam-
bém proporcionara um ponto chave 
da comitiva. Orientados pelo sena-
dor democrata, Erivan e João Maria 
conheceram a FUNASA e o FNDE, 
sempre ao lado do deputado Felipe 
Maia, que observou atentamente o 
trâmite de processo que irá possi-
bilitar a chegada de recursos para 
investimentos na área de saneamen-
to básico e deslocamento da lagoa 
de estabilização para áreas apro-
priadas ao funcionamento, além da 
recuperação de escolas e construção 
de quadras coberta. 

Pensando no futuro
O atual prefeito de Lagoa Nova 
anunciou também as metas pen-
sadas para o segundo semestre de 
2013. Mesmo avaliando como de 
vários avanços seus primeiros me-
ses de gestão, ele alertou: “Devemos 
manter com zelo a máquina fun-

cionando e ao mesmo tempo fazer 
readequação no quadro de pesso-
al, para assim cumprirmos com os 
nossos compromissos, já que o pa-
ís está entrando numa forte recessão 
e, consequentemente, isso irá afetar 
todos os entes da Federação, prin-
cipalmente os municípios. Peço a 
compreensão de todos e o apoio de 
toda sociedade lagoanovense”, enfa-
tizou. 

O gestor transpareceu ainda que 

estará iniciando mais calçamentos, 
desta vez nas Ruas Tomaz Silvei-
ra e Radir Pereira. Nos seus planos 
de governo, confirmou a conclusão 
da obra do Ginásio de Esportes do 
bairro Jesus Menino, e já anunciou 
que fará a entrega oficial da Praça 
do Cenan Clube nos próximos dias, 
e asseverou ainda que terá início as 
atividades do matadouro público 
municipal, obra que é muito aguar-
dada pela população.

Mesmo com todas as notícias de 
crise financeira se instalando, em 
vários municípios, nos primeiros 
meses de gestão de inúmeros 
prefeitos do Estado, na cidade 
de Lagoa Nova a manutenção 
de um canteiro de obras públicas 
se mantém, confrontando as 
diversidades financeiras municipais 
e comprovando o dito popular que 
quando se quer, faz. 

Sempre atuante e com 
muita assiduidade financeira e 
administrativa, o novo prefeito 
João Maria vem honrando a 
confiança depositada pelo prefeito 

ex-prefeito, Erivan Costa, de 
manter o maior município da 
Serra de Santana em crescimento 
constante. Basta circular pela 
cidade e constatar que em todos os 
recantos obras estruturantes vem 
acontecendo, e estão a todo vapor. 
Reforma da prefeitura, pintura do 
hospital, Praça do Cenan Clube, 
academia ao ar livre, calçamentos 
de ruas, recuperação de estradas 
vicinais, conclusão do Ginásio de 
Esportes do bairro Jesus Menino e 
do abatedouro, bem como tantas 
outras obras já podem ser vistas 
a olho nu pela população, que 
comemora os avanços. 

Para o morador Radir Pereira 

Francisco Adão, ver hoje o restante 
de sua rua totalmente pavimentada 
deixa de ser um sonho para se 
tornar uma alegria para as dezenas 
de moradores, que brindam com 
mais qualidade de vida, destacou 
emocionado o morador. Por 
todas estas realizações, podemos 
considerar Lagoa Nova hoje a 
cidade que mais tem obras em 
atividade de uma só vez no Seridó. 

Portanto, ao indagar o gestor 
municipal, João Maria, pela 
façanha administrativa, o prefeito 
esclarece: “Temos hoje uma cidade 
em pleno desenvolvimento, com 
investimentos sólidos e constantes, 

como a energia eólica que 
impulsiona de forma veemente 
nossa cidade, e é nossa obrigação 

acompanhar essa trajetória 
retilínea e ascendente”, concluiu o 
mesmo.

VAL ARAÚJO
DO JE RN

VAL ARAÚJO
DO JE RN

VIAGEM À BRASÍLIA DEIXA GESTOR LAGOANOVENSE 
COM BOAS PERSPECTIVAS ADMINISTRATIVAS

LAGOA NOVA SE MANTÉM COMO UM DOS 
GRANDES CANTEIROS DE OBRAS DO SERIDÓ

AVALIAÇÃO
POSITIVA
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A tradicional Cavalgada de 
Sant’Ana em Currais Novos, na sua 
14ª edição, reuniu mais de 800 par-
ticipantes no seu acontecimento na 
última sexta-feira (12). Na ocasião, 
centenas de cavaleiros e amazonas 
do município, de cidades vizinhas e 
de todos os Estados do Brasil estive-
ram prestigiando o evento.

O momento iniciou o seu percur-
so com a cavalgada Severino Lopes, 
que saiu da fazenda de Dr. Ítalo, lo-
calizada no Trangola, e se encontrou 
em conseguinte com a cavalgada de 
Sant’Ana, no Ginásio o Geraldão. 
Tão logo, após a junção do cortejo, 
os participantes seguiram até a ma-
triz de Sant’Ana e então teve seu 
término na granja de Nêgo, onde 
fora servido almoço e algumas be-
bidas, visando por último promover 
uma ampla confraternização depois 

da caminhada pelas principais ave-
nidas da cidade.

As ruas da Princesa do Seri-
dó estiveram ainda mais animadas 
pelo cortejo que passeou pacifica-
mente pela cidade, contagiando a 
todos, inclusive aqueles que apenas 
encontravam-se como expectadores 
do belíssimo e grande desfile, tendo 
sido este consagrado com o maior 
de todos os tempos. Fazendo-se mis-
ter ressaltar que todo o caminho 
fora agraciado pela participação 
de violeiros e repentistas que não 
deixaram de lado as raízes do serta-
nejo, vibrando assim em suas vozes 
o aconchegante som dos boiadeiros 
e suas cantigas típicas.

O evento, que tem como organi-
zadores Clébio e Andinho, também 
contou com o apoio do comércio, 
que contribuiu fortemente para a re-
alização de mais uma Cavalgada de 
Sant’Ana de sucesso. 

São 19 anos de tradição, todos 
os anos curraisnovenses e visitan-
tes se aglomeram no centro de 
Currais Novos para confrater-
nizar. No último sábado (13), a 
Praça Cristo Rei e a Av. Coronel 
José Bezerra receberam grande 
número de pessoas que festejavam 
a padroeira da cidade. O evento 
que tem na organização a Câma-
ra de Dirigentes Lojistas (CDL), 
a Igreja Católica e a Prefeitura 

Municipal, contou com grande 
número também de culinaristas, 
artesãos, e empresas em seus stan-
ds espalhados por todo o espaço. 
Sem dúvidas, trata-se de um even-
to democrático, que também dá 
sua contribuição para o desenvol-
vimento da economia informal. 

Como de costume, a XIX Fei-
rinha de Sant’Ana também reuniu 
número elevado de forças políticas 
estaduais: o Ministro da Previ-
dência Social, Garibaldi Alves, a 
governadora Rosalba Ciarlini, o 

vice governador Robinson Faria, 
os deputados federais João Maia 
e Fátima Bezerra, os deputados 
estaduais Ezequiel Ferreira, Her-
mano Morais e Márcia Maia, a 
ex-governadora e vice-prefeita de 
Natal, Wilma de Faria, ex-prefei-
to de Currais Novos, Zé Lins, o 
presidente da Federação da Agri-
cultura do RN, José Vieira, e os 
prefeitos de Carnaúba dos Dan-
tas, Dr. Sérgio, Júnior de Janúncio 
de Florânia, e Izaías Cabral de 
Acari.

Aconteceu, no período de 11 a 
14 de julho, em Currais Novos, a 
Vaquejada do Parque Sílvio Bezer-
ra com R$80 mil em premiação. 
A disputa, que teve como palco o 
berço da vaquejada, contou com 
grandes profissionais do esporte. 
Fora da pista que correu a boiada, 
aconteceram muitos shows que reu-
niram as melhores bandas de forró 
do Brasil.

Com 40 anos de tradição e com 
um elenco musical privilegiado, a 
Vaquejada da Terra da Scheelita já 

recebia, antes mesmo do fim de se-
mana, grande número de turistas. 
Em 2013, o Forró do Pulsação deu 
as boas vindas ao público e iniciou 
às atividades da vaquejada na quin-
ta-feira (11) com artista que levaram 
a originalidade do gênero como es-
petáculo. Dedé do Forró e Segundo 
Sanfoneiro relembraram os grandes 
sucessos do forró, aqueles que fa-
zem o público viajar no tempo. Já o 
Forró de Griff, cantou as músicas do 
momento com muita irreverência. 

Na última sexta-feira (12), a ci-
dade já estava em festa. Logo mais, 
Forró da Pegação, Farra de Rico, 

Sirano e Sirino entraram no pal-
co e empolgaram o grande público 
presente. O sábado (13) era espera-
do por muitas pessoas que queriam 
ouvir a melhor banda de forró 
da atualidade: Aviões do Forró. A 
banda não decepcionou seus fãs e 
surpreendeu com efeitos especiais 
na apresentação. O dia ainda te-
ve Forró do Muído e Vicente Nery. 
No último momento, domingo (14), 
Forró Pegado, Giullian Monte & 
Deixe de Brincadeira e Dorgival 
Dantas não deram trela para a chu-
va que caía e fecharam a vaquejada 
2013 com seus grandes sucessos.

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

JEAN SOUZA
DO JE RN

JEAN SOUZA
DO JE RN

COMEMOROU SEU
TRADICIONALISMO COM 

A PARTICIPAÇÃO DE 
CENTENAS DE CAVALEI-

ROS E AMAZONAS

19ª FEIRINHA DE SANT’ANA REÚNE GRANDE 
NÚMERO DE TURISTAS E CLASSE POLÍTICA 

40ª VAQUEJADA DE CURRAIS NOVOS 
DISTRIBUIU R$80 MIL EM PRÊMIOS E 
TEVE SUCESSO DE PÚBLICO

14ª CAVALGADA
DE SANT’ANA

CURRAIS NOVOS DE 
BRAÇOS ABERTOS

DISPUTA E
MUITOS SHOWS
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Prefeito Aido Dantas e 1ª dama Ângela Tibúrcio (Frei 
Martinho - PB) no 12º Motocross

Quinta de Vaquejada Sexta de Vaquejada

Neto Costa, Ana Maria, Marifran Medeiros, Francisco Me-
deiros e Vanda Viera. 20 anos Emanc. Tenente Laurentino

Sábado de Vaquejada (Equipe CNagitos com Xandy e Solange Aviões) Domingo de Vaquejada

Feirinha de Sant’Ana (Equipe do 
programa Valeu o Boi) Prefeito Titico Araújo na Cavalgada da 1ª 

EXPOSERRA em Tenente Laurentino

14ª Cavalgada de Sant’Ana


