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EMPRESAS FILIADAS

Um homem a frente do seu 
tempo:
Siderley Menezes fala sobre sua tra-
jetória e seus projetos futuros

Calamidade:
Seca compromete abastecimento 
d’água em Currais Novos e região

Lutando contra a Leucemia:
Campanha vem sendo feita para aju-
dar a salvar a vida da pequena Sara

Pulsação 6 Anos:
A melhor festa da região traz pela 
primeira vez a Currais Novos o
Forró das Antigas

“São nos pequenos gestos e atitudes do nosso dia-a-dia que devemos proporcionar o mínimo de 
alegria e compreensão a todos que nos cercam. Que o espírito natalino encha os nossos corações. 
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Estes são os sinceros votos da equipe Jornal Expresso RN!”

CLÍNICA TELLES SEMPRE 
BUSCANDO NOVIDADES 
PARA O BEM ESTAR E 
SATISFAÇÃO DOS SEUS 
CLIENTES

SAÚDE E
ESTÉTICA:

DISPONDO DE UMA MEGA ESTRUTURA, A TLL OFERECE 
COMODIDADE E SEGURANÇA PARA SEUS PARCEIROS

CENTER CAR E ÚNICA MASTER SÃO ELEITAS AS MELHORES 
DO RN NO SEGMENTO
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Um dos protagonistas da série 
de filmes Velozes e Furiosos, 
o ator Paul Walker, morreu 
tragicamente num acidente 
automobilístico. Comoção 
mundial. De repente o defunto 
tinha milhões de fãs que não 
sabem nem o barulho que faz 
um motor de carro ao roncar.

Morre Nelson Mandela, 
o homem que pôs fim ao 
Apartheid na África do Sul. 
Há anos ele lutava contra 
sua saúde debilitada, mas a 
luta chegou ao fim e, como 
era de se esperar, o tempo 
implacável venceu. Madiba 
morreu aos 95 anos. Comoção 
mundial. De repente o defunto 
era o líder, exemplo perfeito, 
personificação da bondade 
humana, e tantos outros adjetivos 
de exaltação quanto possam 
ser encontrados.

E não importava se os 
novos adoradores de Madiba 
eram comunistas, socialistas, 
anarquistas, conservadores, 
capitalistas ou qualquer outra 
posição política, porque Mandela 
representava a ideia que cada 
um de seus novos seguidores 
quisesse.

O efeito que as redes 
sociais estão dando a certos 
fatos corriqueiros em nossa 

sociedade, como no mórbido 
exemplo de Paul Walker e 
Nelson Mandela, beira o 
bizarro. É uma nova geração 
cibernética de posers que 
surgem na mesma proporção 
que uma arma de destruição 
em massa devasta. Cada vez 
mais surge uma geração de 
imbecis, da moda efêmera 
das redes sociais.

 Sim! Eu sou usuário de todas 
as redes sociais mainstream. 
E daí?

Numa segunda-feira 
qualquer eu posso chegar na 
frente do computador, abrir o 
meu Facebook, descer a barra 
de rolagem do bate-papo e 
conversar por cerca de duas 
horas com alguém que pensei 
que nunca mais conversaria 
por mais de trinta segundos.

Essa é a diferença. Entendedores 
entenderão...
 Abraço. Boa leitura.

Duas amigas casadas, 
totalmente bêbadas, sentiram 
uma vontade irresistível de 
fazer xixi. 

Apavoradas e bêbadas, 
sem alternativa, pararam o 
carro e decidiram ir assim 
mesmo dar uma “mijada” 
no cemitério. 

A primeira foi, se aliviou, 
e então se lembrou de que 
não tinha nada para se secar. 

Pegou a calcinha, secou-se 
e jogou-a fora. 

A segunda, que também 
não tinha nada para se secar, 

pensou: 
“Eu não vou jogar fora esta 

calcinha caríssima e linda”. 
Então pegou a fita de uma 

coroa de flores, que estava 
em cima de um túmulo, e 
se secou. 

No dia seguinte um dos 
maridos ligou pro outro e 
disse: 

“- A minha mulher chegou 
ontem em casa bêbada e 
sem calcinha... terminei o 
casamento”. 

O outro: 
“- Você tem sorte, a minha 

chegou em casa com uma 
faixa presa na bunda com 
a inscrição: 

‘Jamais te esqueceremos 
- Vagner, Moisés, Ricardo e 
toda turma da faculdade’. 

Enchi ela de porrada...”
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Todo final de ano a gente pensa 
num recomeçar diante dos dias 
vindouros, é inevitável. Porém, não 
vale esquecer que tudo que vivemos, 
coisas boas e ruins foram úteis: as 
boas para que melhoremos ainda 
mais, e as ruins para aprendermos, 
a não fazer de novo, claro. Mas tem 
uma coisa que nunca muda, a força 
pra lutar, vencer, conquistar, mudar, 
e amadurecer. 

Vem de dentro, não tem voz e 
nem imagem, é simplesmente algo 
que a gente não explica. Todo mundo 
tem uma força assim, insuperável, 

quase de super-herói, mas talvez não 
saiba. Quando mais precisamos ela 
aparece e dá aquele “gás” na nossa 
vida, que impulsiona, movimenta, 
empurra, motiva. A verdade é que 
cada um se agarra e acredita no 
que tem vontade.

Há dias que só queremos colo, 
principalmente o velho e bom aconchego 
da mamãe, de um companheiro ou 
de um amigo-camarada. Há dias 
que o maior desejo é encontrar um 
lugar pra se guardar, pra sumir, pra 
se aventurar. Há dias de tempestades, 
de turbulências e de calmarias em 
seguida. Há dias de longas reflexões 
e de “me deixa pensar um pouco, 
eu preciso disso”. E há aqueles dias 

únicos, ímpares, que são marcados 
por acontecimentos inesperados e a 
nossa força inexplicável, de começar 
outra vez, surge, nos abraça e diz 
sem palavras “calma, tudo vai passar, 
você é forte, acredite!”. 

Ao término de um ciclo, que 
durou 365 dias, queremos renovar, 
revigorar, refazer, reorganizar, repensar, 
rememorar, e todos os “re” que puder 
existir. E porque será? Porque nós 
temos o poder de nascer todos os 
dias, de ser igual e ao mesmo tempo 
diferente, e não é um superpoder, 
é uma dádiva. Neste final de ano 
aproveite para começar outra vez, 
se achar necessário. Permitir-se a 
transformação é perceber que a força 

maior existe, e que tudo pode ter um 
novo início, mas também um fim.

Feliz Natal e um Ano Novo 
abençoado a todos!

O Brasil resolveu parar pra Copa do 
Mundo de 2014, e é porque ainda faltam 
alguns meses. País do Futebol, cheio 
de belezas naturais, uma população 
acolhedora, muitos sorrisos distribuídos, 
e... Só? Seria mesmo apenas isso o 
nosso tão querido “Brasilzão”? Não. 
Focados nos turistas, na possibilidade 
da economia ser revigorada com as 
milhares de pessoas que virão as 
terras ensolaradas do nosso país, 
governantes e nós, gente brasileira, 
estão maquiando os reais interesses e 
as necessidades mais emergentes. O 
grito continua ecoando, e não é do 
gigante, é de gente passando fome, 
de regiões atravessando uma seca 
severa, de hospitais em calamidade 
total, de pessoas morrendo em leitos da 
rede básica de saúde, da falta de uma 
educação digna; e aí, a Copa continua 
sendo prioridade? Reflita. Estamos 
chegando ao final de 2013, aquele 
momento em que costumamos dizer 
que refletiremos nas ações praticadas 
no ano passado, de reorganizar algumas 
coisas, perseverar em outras, pensamos 
na mudança de hábitos, e em metas 
a serem traçadas e concretizadas. 
Mas que tal arregaçarmos a manga 
e lutar, mais do que qualquer outro 
dia, pelos nossos direitos e cumprir os 
deveres de cidadão? Sempre antenado 
nos últimos acontecimentos, o Jornal 
Expresso RN, na sua 46ª edição, traz 
um periódico ainda mais recheado 
de novidades e não “foge da raia”, a 
informação transparecida aqui tem 
credibilidade e é preparada com 
todo o cuidado pra você. Obrigada 
pela confiança estabelecida neste 
ano, esperamos que continue nos 
acompanhando e compartilhando 
conosco de pensamentos reflexivos, 
e inquietantes. A equipe JE deseja a 
você, querido leitor, um Feliz Natal e 
um 2014 repleto de realizações!

COMEÇANDO OUTRA VEZ

PAUL WALKER,
MANDELA E UMA
SEGUNDA QUALQUER...
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Justiça?
Juiz do Distrito Federal define como condenados do mensalão 
cumprirão penas alternativas. Palmieri, ex-tesoureiro infor-
mal do PTB, foi condenado a quatro anos de prisão; Borba, 
ex-deputado federal (PMDB-PR), há dois anos e seis meses; e 
Quadrado, ex-sócio da corretora Bônus-Banval, há três anos e 
seis meses. E o que aconteceu? Todos tiveram as penas conver-
tidas em pagamento de multa ou prestação de serviços porque 
foram condenados a menos de quatro anos de prisão.

Passando o fio...
Decretos da presidenta Dilma Rousseff publicados no Diário 
Oficial da União da última sexta (13), abrem créditos suple-
mentares ao Orçamento de Investimento da União (2013) e 
estabelecem dotações destinadas a obras em execução no RN, 
segundo o deputado Henrique Alves.

Em pauta
O presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou sessão do 
Congresso Nacional para terça-feira (17) a fim de votar a pro-
posta orçamentária de 2014 (PLN 9/13). A sessão está marcada 
para as 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados. A 
proposta está em análise na Comissão Mista de Orçamento.

Recadastramento biomédico
O TRE/RN finalizou o recadastramento biométrico para os 
eleitores de Natal e cidades próximas, mas, de acordo com in-
formações, o processo deve ser reaberto no próximo ano. A 
data prevista é para que isso ocorra no dia 7 de janeiro, sendo 
finalizado de vez quatro meses depois, no dia 7 de maio, prazo 
final para o alistamento eleitoral das Eleições de 2014.

Ponto nos i’s
Em motivo do crescente número de crimes envolvendo a sub-
tração de veículos no RN,  o MPE recomendou agilidade nos 
trabalhos da Deprov. A recomendação assinada pelo promotor 
Wendell Beetoven pedia que o titular da Deprov instauras-
se “inquérito de todos os crimes de furto e roubo de veículos 
automotores cometidos no território do município do Natal, in-
dependentemente da recuperação dos bens subtraídos ou da 
identificação do autor da infração penal, concluindo-os no pra-
zo e forma legais”.

EXPRESSO POLÍTICO

O
município de Currais 
Novos, distante 180 km 
da capital, Natal, pode-
rá ter pelo menos três 

candidatos disputando um assento 
na Assembleia Legislativa, são eles: 
Odon Júnior (PT), Carlson Gomes 
(DEM) e Ezequiel Ferreira (PMDB).

Bastante conhecidos dos seridoen-
ses, os pretensos aspirantes não anun-
ciaram oficialmente suas candidatu-
ras, mas pelo que se comenta nas 
ruas, a disputa poderá ser acirrada.

O Vereador Odon Júnior está em 
seu segundo mandato no legislativo 
curraisnovense, sendo um militante 
do PT atuante ao lado da Deputada 
Federal Fátima Bezerra. Nas eleições 
2010, lançou seu nome na disputa 
obtendo 3.064 votos.

Filho do ex-prefeito Geraldo Go-
mes, atualmente o Democrata Carlson 
Gomes está na Direção do Instituto 
de Pesos e Medidas do RN – IPEM. 
Sempre atuou nos bastidores da cam-
panha do pai e poderá contar com 
o apoio do Senador José Agripino, 
a quem tem grande ligação política.

Ex-vice-prefeito de Currais Novos, 
o atual deputado estadual Ezequiel 
Ferreira tentará manter sua vaga na 
Assembleia. Hoje no PMDB, espe-
ra contar com o apoio dos antigos 
peemedebistas e dos Alves de peso 
como Garibaldi e Henrique.

Comenta-se por aí também que 
o ex-vereador de Bodó, Vilânio As-
sunção, diz que talvez seja candidato 
pelo PR. Vilânio é filho do Saudoso 
Vilaní de Melo Lula, que também já 
foi prefeito de Currais Novos por um 
curto período de tempo.

Enquanto as candidaturas não 
são lançadas oficialmente, é impor-
tante que os eleitores conheçam a 
história e os serviços prestados dos 
seus futuros representantes para fa-
zerem a escolha certa, pois um voto 
errado pode anular por quatro anos 
os sonhos de uma sociedade justa e 
desenvolvida.

Dados revelam que a maioria dos 
municípios potiguares enfrenta extrema 
dificuldade para concluir as contas 
de 2013 com saldo positivo. Tal que, 
essa é a estimativa transparecida pelo 
presidente da Federação dos Municípios 
do Rio Grande do Norte (FEMURN), 
Benes Leocádio, que também atua como 
gestor de Lajes.

Segundo Benes, estatísticas dão conta 
de que 63 municípios do RN foram 
notificados pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), por terem ultrapassado o 

limite prudencial da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF). O posicionamento 
do presidente da FEMURN reflete o 
comunicado feito pelo presidente da 
Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM), Paulo Ziulkoski, externado a 
imprensa na última semana, em Brasília. 
Uma coisa é certa, prefeitos de todo o 
Brasil estiveram na capital federal em 
busca de alternativas, intuindo assim 
procurar sensibilizar os representantes 
do Congresso, bem como a presidente 
Dilma Rousseff, acerca da necessidade 
de ações emergenciais para solucionar 
o problema do endividamento patente.

Deste modo, na mobilização constante 
contra a crise financeira dos municípios, 
os gestores reivindicam a aprovação da 
aprovação da PEC 261/2013, esta que 
garante o acréscimo de 2% no valor 
do repasse do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). De fato, esta 
é certamente a maneira mais rápida 
encontrada para evitar um colapso 
na prestação dos serviços públicos na 
maioria das cidades brasileiras, pois, 
que, no RN, a grande maioria dos 
prefeitos poderá estar sujeitos à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, aumentando 
ainda mais a crise.

CURRAIS NOVOS PODERÁ TER PELO MENOS TRÊS 
CANDIDATOS NA DISPUTA PARA DEPUTADO ESTADUAL

MAIS DE 60 MUNICÍPIOS DO 
RN GASTAM ACIMA DO LIMITE

ELEIÇÕES 2014:

BOLSO FURADO

JEAN SOUZA
DO JE RN

JEAN SOUZA
DO JE RN

Odon Júnior Carlson Gomes Ezequiel Ferreira



O
s fatores que mais con-
tribuem para o reajuste 
das mensalidades são 
os gastos com a folha 

de pagamento dos funcionários 
(também reajustada no início do 
ano, seguinte ao anúncio do reajuste 
escolar), reformas, ampliações, edifi-
cações, aquisição de equipamentos e 
materiais didáticos novos, materiais 
de uso comum no estabelecimento, 
dentre outros.

Com relação ao material escolar, o 
mercado está sempre acompanhando 
os personagens e artistas que estão 
em gosto para as crianças e adoles-
centes, o que acaba encarecendo 
o valor da mercadoria e, de certa 
forma, força os pais a consumirem 
os produtos desejados pelos filhos.  

Antes de efetivar a matrícula, é 
importante que os pais fiquem atentos 
aos valores das mensalidades e às 

taxas cobradas pela escola, se não 
estiverem de acordo, peçam explicações 
detalhadas ao Estabelecimento de 
Ensino, comprovando o reajuste. É 
dever dos pais acompanhar o desen-
volvimento e evolução intelectual 
dos filhos, afinal, a escola é um in-
vestimento que precisa apresentar 
retorno positivo.

Outra dica importante para 
aliviar o bolso é a famosa pesquisa 
de preço para tentar escapar da alta 
sazonal, antes de encher a cestinha 
com os artigos do material escolar. 
Se as compras forem em grande 
quantidade e pagas à vista, exija 
o desconto. 

Portanto, não deixe tudo para 
a última hora e se você preferir a 
companhia do seu filho para escolher 
o material, converse antes de sair, 
mostrando noções de economia para 
ensiná-lo a valorizar o dinheiro, e 
compre apenas o necessário para 
evitar o desperdício.
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MENSALIDADES E MATERIAL ESCOLAR 
MAIS CAROS EM 2014

REAJUSTE
LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Queridos clientes e amigos,
A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos 

corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham 
na caminhada pela vida. Desejamos a você, e sua família, um Natal cheio 
de luz, alegria, saúde, harmonia, regado a tudo que a nossa caixinha de 
sonhos nos faz acreditar. E também, um Ano Novo de muita esperança, fé e 
paz para todos. São os sinceros votos dos que fazem a equipe Emporium.

Presenteie a quem você ama com Emporium neste final 
de ano... Aqui embalamos sonhos, amor e qualidade!
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Pensando no bem estar dos seus clientes e 
objetivando atingir um público que deseja conforto, 
aliado a produtos bem cuidados, em viagens e outras 
necessidades, inclusive que façam uso de grandes 
máquinas, a TLL Locações & Serviços oferece a 
locação de diversos transportes e equipamentos.

A empresa dispõe de ônibus e micro ônibus, 
munidos de toda uma variedade de acessórios 
imprescindíveis para um trajeto aconchegante, 
tais como janelas panorâmicas, telas de LCD, 
ar-condicionado, DVD, frigobar, gelágua e internet 
Wi-Fi. Todos os equipamentos disponíveis são 
conduzidos por motoristas treinados e capacitados, 
garantindo assim segurança e tranquilidade.

O serviço é ideal para uma viagem com finalidade 
específica, seja para um evento sociocultural, 
de negócios, lazer e grupo, turismo, excursões, 
traslados, city-tour, turismo receptivo, em âmbito 
intermunicipal, interestadual ou internacional. E, 
ainda em sua ampla estrutura de implementos, 
a empresa dispõe de guindastes, compressores, 
tratores, e carretas para locação.

Ofertar comodidade aos seus parceiros, amigos e 
clientes é a meta constante da TLL, empreendimento 
este que tem a marca da qualidade em serviços 
prestados e que investe diariamente para obter 
uma maior variedade de produtos.

Quer saber mais informações? Entre já em contato 
com a equipe TLL: (084) 3412-3410/9676-1111.

TLL DISPONIBILIZA DE TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS 
E PROFISSIONAIS CAPACITADOS PRA VOCÊ QUE 
DESEJA SEGURANÇA, QUALIDADE E CONFORTO

Locações
e serviços
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C
ursos técnicos profissio-
nalizantes, divulgações 
institucionais, capacita-
ções, promoção de há-

bitos saudáveis e parcerias sinfô-
nicas, estas são algumas das ações 
já realizadas no município de Cur-
rais Novos através da junção entre 
o Sindicato do Comércio Varejis-
ta local e o Sistema Fecomércio. 
A mencionada parceria vem ainda 
mais a ressaltar e mostrar o quan-
to é importante para o comercian-
te local a contribuição SINDICAL 
obrigatória, conforme Art.580 da 
CLT e lei 7.047, por se tratar esta 
de uma exigência do ministério do 
trabalho numa eventual fiscalização.

Diante da sociedade estabelecida 
e das ações promovidas na terra da 
Scheelita, por meio das Unidades 
Móveis de Turismo e Hospitalidade 
do SENAC, dez cursos foram ofer-
tados, qualificando e capacitando 
um total de 372 alunos, que ago-
ra fazem a diferença no mercado 
de trabalho.

Depois da Carreta-Escola do SE-
NAC, foi a vez de promover a divul-
gação institucional, com foco nos 
meios de hospedagem do SESC, du-
rante as festividades da Feirinha de 
Sant’Ana. Outra grande ação foi a 
realização do programa “Transando 
Saúde”, em que 30 profissionais fo-
ram capacitados acerca da preven-
ção às doenças sexualmente trans-
missíveis, para assim se tornarem 
multiplicadores do conhecimento 
em instituições de ensino.

Contando com o apoio da Pre-
feitura Municipal de Currais No-
vos, Fundação Cultural José Bezerra 
Gomes, CDL, Supermercado Rede 
Mais Venâncio, Rede Unilar HS 

Móveis, ao longo da Semana Move 
Brasil, no mês de setembro, o Pro-
jeto Nacional movimentou a doa-
ção de alimentos para instituições 
sociais e reuniu mais de 500 pes-
soas, que pedalaram pelas ruas da 
Princesa do Seridó, agregando hábi-

tos saudáveis às práticas esportivas.
As ações não pararam por aí. 

No mês de outubro, em parceria 
com a Orquestra da UFRN e vá-
rios artistas potiguares, o SESC es-
treou o espetáculo “Vinícius: uma 
canção pelo ar”, comemorando o 

centenário do artista, antecedendo 
a emancipação política do municí-
pio e abrindo oficialmente o Festi-
val Sabor e Arte. 

O evento homenageando o “Eter-
no Poeta” emocionou a todos os 
presentes e contou com a impor-

tante presença do Presidente do 
Sistema Fecomércio/RN Marcelo 
Queiroz, da Diretora Regional do 
SESC Jeane Amaral, do Prefeito 
Vilton Cunha, e também do Pre-
sidente do Comércio Varejista lo-
cal, Helder Araújo.

FECOMÉRCIO E SINDICATO REALIZARAM GRANDES AÇÕES EM CURRAIS NOVOS

DESENVOLVIMENTO
LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN
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//ENTREVISTA// 
Natural de Florânia, mas cur-
raisnovense de coração, José 
Siderley de Menezes é um 
empreendedor nato. Filho de 
Camilo Toscano de Menezes 
e Otília Pereira de Menezes, 
Siderley sempre demonstrou 
grande percepção para os 
negócios, desde a venda 
de limões na feira, quando 
ajudava ao pai, passando pelos 
trabalhos na Cantina e também 
no primeiro mercadinho (self  
service) da família, o Pegue e 
Pague.
 
Pioneiro no Sistema de TV e 
internet a Cabo no interior do 
Norte e Nordeste, já com 21 
anos de sucesso nos serviços 
que oferta, Siderley elevou o 
nome da cidade e a introduziu 
na “Nova Era das Telecomuni-
cações”. Este grande benefício 
para Currais Novos é um de seus 
legados, que hoje rende frutos, e 
que com certeza, permanecerá 
bem consolidado por gerações 
e gerações.
 
Jornal Expresso: Siderley, 
podemos dizer que você é 
um “homem que acreditou 
na vida”. De onde vem essa 
vontade de realizar e compar-
tilhar sonhos?
 
Siderley Menezes: Eu 
sei o que o povo de Currais 
Novos precisa e não tem, em 
se tratando de serviços que 
venham a beneficiar a todos, 
por isso fico procurando sempre 
trazer algo novo que venha a 
somar e servir a cidade.
 
Jornal Expresso: Que a 
sua inquietude trouxe grande 
benefício para o município, 
todos nós sabemos. Mas, como 
você descreveria Currais Novos 
antes e depois da Sidy’s TV 
a Cabo?
 
Siderley Menezes: Acredito 
que a TV a Cabo, mais o serviço 

de internet, tenha melhorado 
a educação na cidade.  Se eu 
disser que pensei até nos cur-
raisnovenses que moram fora, 
há quem acredite nisso? Pois 
bem, coloquei programas e 
ofereço serviço que disponha 
de condições adequadas para 
ser exibida via virtual com boa 
qualidade, principalmente aos 
conterrâneos que moram fora 
da Princesa do Seridó. Até as 
câmeras nas ruas estão na 
internet, possibilitando ao filho 
de Currais Novos “matar” as 
saudades vendo as ruas em 
tempo real.
 
Jornal Expresso: Prezando 
sempre pelo bom atendimento 
e preocupado em deixar seus 
clientes bem acomodados, 
recentemente a Sidy’s passou 
por melhorias em sua estrutura 
física e adquiriu novos equipa-
mentos para o estúdio, bem 
como tem buscado formas de 
aumentar o link da internet. 
Qual a sua avaliação, quanto 
ao serviço oferecido, diante 
dessas mudanças?
 
Siderley Menezes: Em 2013 
fizemos um reforço para o nosso 
parque de antenas. Ainda neste 
ano, também concluímos a es-
truturação de um novo estúdio, 
iniciamos o sistema digital e 
HD de alguns canais (em 2014 
teremos mais canais, estou 
tentando oferecer a Globo em 
HD), levamos a tecnologia ainda 
mais avançada para alguns 
bairros, tais como JK, Valfredo 
Galvão e Paizinho Maria. Para 
uma melhor informação, digo 
que a tecnologia que construí 
em Currais Novos não era 
compatível com a internet, 
assim resolvi edificar uma 
nova rede de TV a Cabo na 
cidade, mas ainda está faltando 
os bairros Parque das Pedras, 
Dr. Sílvio Bezerra de Melo, Dr. 
José Bezerra de Araújo e Radir 
Pereira, esses que certamente 
terminarei em 2014.
 
Jornal Expresso: Sabemos 

que receber críticas e elogios 
pelos serviços ofertados faz parte 
de qualquer negócio. Quando 
surgem as críticas, sejam elas 
construtivas ou não, como você 
as encara?
 
Siderley Menezes:  Procuro 
sempre encarar as críticas com 
serenidade, mas dou conhe-
cimento a todos os funcio-
nários que são meus colegas 
de trabalho, para que juntos 
possamos sentar, planejar, re-
organizar e corrigir o que está 
sendo criticado.
 
Jornal Expresso: Siderley, 
recentemente você comemorou 
70 anos de idade. Sabendo que 
você é um homem maduro, 
brincalhão, descontraído, 
sempre de bem com a vida, 
muito ativo e cheio de ideias, 
gostaríamos que falasse um 

pouco sobre outros projetos 
que ainda deseja realizar. Há 
algum?
 
Siderley Menezes: Tenho 
sim mais objetivos a realizar, 
como, por exemplo, um link de 
fibra ótica até Currais Novos, 
este que proporcionará uma 
internet mais barata, rápida e 
estável, pois é a única forma de 
melhorar o aparelho citado e 
conquistar um serviço extraor-
dinário; quero oferecer 30 mega 
aos assinantes, tudo isso por 
um preço bem mais acessível. 
Outra meta é a implantação da 
telefonia com baixo custo na 
cidade (telefonia fixa). A grande 
vantagem de ser uma pessoa 
de Currais Novos, à frente de 
uma empresa como a Sidy’s, 
é o sentimento de amor, o co-
nhecimento que tenho do povo, 
daí fica bem mais fácil procurar 

um produto mais rentável e fi-
nanceiramente viável para a 
população. Falo de: estudar e 
servir a Princesa do Seridó com 
o que há de melhor, sem afetar 
o bolso daqueles que precisam 
ter o produto. Duvido muito que 
um empresário de fora olhasse 
pra nós, aqui, com bons olhos, 
pois nenhuma empresa de fora 
vai querer investir muito em 
Currais Novos pelo pequeno 
porte da cidade, claro que 
querem localidades grandes 
com consumo e poder aqui-
sitivos bem maiores.
 
Jornal Expresso: Como o 
empresário Siderley Menezes 
descreveria o Siderley cidadão?
 
Siderley Menezes: Um 
homem ansioso, que gosta 
de resolver logo, com pressa 
mesmo,  tudo o que foi 

planejado. Um cidadão que 
procura ser honesto (gosto de 
dizer que é melhor pagar do 
que receber), caseiro, que adora 
televisão, futebol, voleibol, 
MMA, entre outras atividades 
que curto bastante.
 
Jornal Expresso: Para 
finalizar, qual a mensagem que 
você deixa para seus clientes, 
amigos e familiares? 
 
Siderley Menezes: Aproveito 
o mês natalino para desejar 
um Feliz Natal, um bom Ano 
Novo, desejo ainda que venha 
chuva, muito sucesso financeiro, 
que Nossa Senhora Sant’Ana 
ilumine todos melhorando a 
qualidade de vida, de cada um, 
e que continuem a confiar nessa 
empresa cujos serviços ainda 
irão servir muito a nossa querida 
Currais Novos.

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

SIDERLEY
MENEZES

EMPREENDEDOR DE 
SUCESSO NA IMPLANTAÇÃO 
DA “NOVA ERA DAS 
TELECOMUNICAÇÕES” EM 
CURRAIS NOVOS
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SAÚDE E
ESTÉTICA
CLÍNICA TELLES SE 
DESTACA NO MERCADO 
DA BELEZA E É 
REFERÊNCIA NO SERIDÓ

A Telles, clínica de Saúde e Estética, atua desde 
2009 em Currais Novos/RN, oferecendo diversas 
modalidades de tratamentos de beleza, sejam eles 
faciais e/ou corporais.

Procurando sempre buscar novidades para o 
bem estar e satisfação dos seus clientes, a empresa 
tem ciência de que um quadro de funcionários de 
excelência é primordial. Hoje, a equipe é composta 
por nutricionista, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, 
podólogo, massoterapeuta, cabeleireira, manicure, 
e comporta ainda um espaço para a realização 
das atividades de pilates e fitness.

O diferencial da clínica está em dispor de uma 
ampla área para atendimento, que une díspares 
especialidades em um só lugar, contando também 
com uma mescla de bom atendimento e serviços 
personalizados, oferecidos especialmente para tornar 
a estada dos clientes na clínica num momento 
agradável e prazeroso.

Diante de toda uma gama de serviços, profissionais 
capacitados, ótima infraestrutura e equipamentos de 
ponta, o empreendimento vem sendo consagrada uma 
referência em toda a região do Seridó, principalmente 
pela qualidade apresentada no ramo em que atua.

A Telles dispõe de serviços que deixam você 
em equilíbrio com a saúde do corpo e mente, e 
o mais especial de tudo, com orçamentos que 
cabem no seu bolso, a partir de preços acessíveis 
e horários compatíveis com a necessidade dos 
seus clientes. Faça uma visita, Av. Dr. Sílvio Bezerra 
de Melo, 689 – Centro, e comprove que saúde e 
beleza, aqui, estão ao seu alcance. Ou então, ligue 
agora e agende seu horário: (084) 3431-1260/9676-
7475/8883-7737.

A equipe Telles deseja aos seus clientes amigos um 
Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações!
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O
verão está se aproxi-
mando, as pessoas co-
meçam a temporada de 
viagens para descanso e 

as cidades com praias são os prin-
cipais pontos turísticos nessa época 
do ano. Contudo, é preciso caute-
la na hora de escolher o local para 
passar alguns dias com a família ou 
amigos, e é extremamente necessá-

rio também atentar para os cuida-
dos com a saúde, pois a exposição 
ao sol em excesso, a má alimentação 
e a poluição das águas podem re-
percutir negativamente na vida da-
queles que só querem um pouco de 
mar, sol, relaxar, um pouco de som-
bra e água fresca.

Diante disso, repercutiu na mídia 
que as praias da Redinha, Areia Pre-
ta e dois pontos em Nísia Floresta, 
mais precisamente em Foz do Rio 
Pirangi e Pirangi do Sul, estão im-
próprias para banho, por isso pres-

te atenção. Este resultado foi regis-
trado no boletim de balneabilidade 
do Programa Água Azul, divulgado 
nos últimos dias pelo Instituto Fe-
deral do Rio Grande do Norte. De 
acordo com o boletim transmitido, 
os locais devem ser evitados em mo-
tivo da reincidência dos altos índi-
ces de coliformes fecais.

Portanto, os trechos que passa-
ram por essa análise estão distribu-
ídos entre as praias de Tabatinga, 
em Nísia Floresta, até a praia de Pi-
tangui, em Extremoz. O projeto é 

uma parceria do IFRN e do Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentá-
vel e Meio Ambiente. A investigação 
tem validade de sete dias.

Destarte, além do IDEMA e 
IFRN, outras entidades compõem 
o programa Água Azul: Secretaria 
de Recursos Hídricos do Governo 
do Estado, Instituto de Gestão das 
Águas do Estado, Empresa de Pes-
quisa Agropecuária do RN, Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte e Universidade Federal Ru-
ral do Semi-Árido.

Evento já tradicional em Cur-
rais Novos e que traz uma marca já 
consolidada, o Forró do Pulsação, 
vendo sua grande repercussão nos 
6 anos de trajetória, resolveu apos-
tar em um novo formato de festa, 
que trouxe um nome, dia de acon-
tecimento e marketings diferencia-
dos: Pulsação Prime, num domin-
go, com 500 mulheres convidadas.

Mesmo tendo acontecido em ple-
no domingo, a festa reuniu pesso-
as de várias cidades circunvizinhas. 
O Pulsação Prime, na sua primeira 
edição, abarcou as atrações Farra 
de Rico, a banda mais estourada 
dos paredões na atualidade, e Yegor 
Gomez, ex-vocalista da banda Ca-
pim Cubano, cantor cheio de estilo 
e com swing marcante. O Espaço 
Du Rei esteve lotado e ninguém fi-
cou parado, e isso foi a prova maior 

do sucesso do evento, bem como da 
qualidade do repertório das duas 
bandas, que fizeram super shows. 

A festa se deu no último dia 
01/12, e teve o comando dos pro-
motores de eventos Jean Souza e 

Márcio Costa.
Pode acreditar que em breve vem 
mais por aí!

QUATRO PRAIAS DE NATAL ESTÃO 
IMPRÓPRIAS PARA BANHO

PULSAÇÃO PRIME REUNIU MULTIDÃO 
PARA PRESTIGIAR FARRA DE RICO E 
YEGOR EM CURRAIS NOVOS

PERIGO A VISTA

DOMINGO TOP

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN
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L
agoa Nova, situada na Serra 
de Santana, no RN, é uma 
das cidades mais privilegiadas 
do Seridó quando se fala em 

clima frio, belezas naturais, esportes 
de aventura, hospedagem confortável, 
lazer e sossego, tudo isso aos 733 metros 
de altitude acima do nível do mar. É 
assim que o Secretário Municipal de 
Turismo, Gilberto Gomes de Medeiros, 
retrata esta bela cidade, divulgando 
para os quatro cantos do mundo o 
potencial turístico, este que torna 
o município um dos destinos mais 
cobiçados e visitados da atualidade.

O projeto de desenvolvimento nesse 
setor, articulado pela administração 
municipal, vem com uma sequência 
de crescimento há exatamente 9 anos. 
Diante disso, tudo fora planejado para 
que a exploração nesse âmbito não se 
voltasse apenas para festas e eventos, 
mas sim para contribuir diretamente 
com a geração de emprego e renda. 
Pensando nisso, a gestão atual, junto ao 
secretário responsável por esse âmbito, 
Gilberto, tem buscado atrair investi-
mentos e melhorias para Lagoa Nova 
através de parcerias. Assumindo esta 
pasta em 2005, o secretário relata que 
buscou conhecimentos teóricos para 
descobrir os melhores caminhos e que 
visassem benesses, bem como o de-

senvolvimento acelerado da cidade. 
Desse modo, logo ficou claro o quanto 
a região da Serra de Santana seria 
propícia para o Turismo de Segunda 
Residência – Casa de Campo. 

A partir da iniciativa, houve a 
construção das primeiras Casas desse 
projeto inovador no interior do RN 
e, consequentemente, notou-se que 
as terras dos pequenos agricultores 
foram valorizadas, fato este que vem 
oferecendo oportunidades de renda 
extra para este, mediante a edificação 
de patrimônios dessa ordem, além 
de gerar emprego no segmento da 
construção civil e expandir os negócios 
nesse ramo.

Hoje, o Turismo de Segunda 

Residência já contabiliza uma 
média 120 famílias que escolheram 
Lagoa Nova como opção de lazer e 
descanso, que construindo suas casas 
nessa região acabaram abarcando o 
trabalho de outros profissionais, tais 
como vigilante, caseiro, doméstica, 
diaristas, cozinheiras, motoristas, 
garçonetes, churrasqueiros, cantores 
da noite, guias de turismo, seguranças, 
etc. Portanto, fato é que Lagoa Nova 
destaca-se com a consolidação no 
referido setor, pois dispõe de diferen-
ciais como hospedagem e lazer dire-
cionados para o turista, contando em 
média com 200 leitos receptivos nas 
várias pousadas existentes, interferin-
do diretamente para o incremento 
da renda do comércio local, desde a 
feira livre, postos de gasolina, super-
mercados, açougues, padarias, lojas 
de confecções, por exemplo.

Ainda nesse segmento, foi percebido 
que os jovens lagoanovenses tem 
despertado interesse por estudar o 
turismo como um todo. Além de 
que, dentre os diversos benefícios que 
esse setor tem trazido para a Serra 

de Santana, a confiança e parceria 
com o comércio local é extremamente 
importante, bem como a feitura da 
aliança com o SEBRAE e BNB, pois 
que essa junção almeja acompanhar 
o desempenho e o desenvolvimento 
dos empresários, o que fará com que 
haja a instalação de grandes lojas 
com nomes firmados regionalmen-
te na cidade. Através do SEBRAE, 
Lagoa Nova conseguiu instalar, junto 
a Secretaria de Turismo, a sala do 
Empreendedor Individual, espaço 
no qual é formalizado e informado 
os direitos e os acessos ofertados ao 
empresário.

Outra conquista para o município 
fora a chegada do Banco do Brasil e 
Bradesco, uma luta travada pela ad-
ministração municipal e as institui-
ções, que hoje já estão em funciona-
mento, beneficiando a comunidade, 
que evita inúmeras viagens a Currais 
Novos para resolver negócios bancários. 
Desse modo, pode-se inferir que o 
turismo em Lagoa Nova é um setor 
que mesmo com entraves orçamen-
tários, já desenvolveu muito.

TURISMO CRESCE E PROMOVE NOTÓRIO 
DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO

LAGOA NOVA/RN
LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN
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N
uma noite de clima frio e 
convidativo, o município 
de Cerro Corá completou, 
no último dia 11, seus 

60 anos de Emancipação Política, 
ocasião na qual a Prefeitura preparou 
uma programação especial para os 

cerrocoraenses e visitantes. No dia 
anterior as comemorações, houve a 
entrega dos certificados do PROINFO 
para 79 formandos, evento este que 
ocorreu no Centro Educacional 
Rodrigues Neto.

Regado à imensa felicidade 
pelas seis décadas de Emancipação 
Política, em praça pública se deu a 

realização de dois shows das bandas 
locais, sendo elas: Forró Só Nós e 
Forrozão Só o Mii. O momento foi 
ainda abrilhantado com uma belíssima 
apresentação pirotécnica, acompa-
nhada dos parabéns e distribuição 
do bolo em alusão ao festejo.

Como tradicionalmente ocorre, 
na última quinta-feira (11), se deu a 
Alvorada, iniciando a manhã numa 
mescla de cultura, comemoração e 
muita alegria; em seguida houve a 
Missa de Ação de Graça; e depois, 
a caminhada com a população e os 
alunos do PROERD até o Ginásio 
de Esporte José Julião Neto. 

Toda a programação foi apreciada 
por políticos, secretários, visitantes, e 
pela população em geral. O prefeito 
Raimundo Borges, popularmente 
conhecido como Novinho, e a primeira 
dama Ivonete Silva, também prestigiaram 
o evento. Posto que, em suas palavras, 

o prefeito agradeceu a presença de 
todos e ressaltou a importância da 
festa, citando a marca de 60 anos de 
Emancipação, que não poderia passar 
despercebida, mesmo diante da crise 

em que vive os municípios de toda 
a região, principalmente. Novinho 
também aproveitou o instante para 
agradecer os parceiros que ajudaram 
a promover o festejo.

Encerrando seus festejos so-
cioculturais, no último dia 08 de 
dezembro, com uma procissão pelo 
bairro JK, a Festa da Imaculada 
Conceição, co-padroeira do município 
de Currais Novos, se deu de forma 
tranquila e contou com o apoio de 

diversos colaboradores.
Abarcando o tema “Com a Mãe 

Imaculada seguimos Jesus, nossa 
Luz”, a 21ª edição do festejo teve a 
participação dos fiéis em novenas, 
missas, leilões de doces e salgados, 
apresentações culturais, jantar e 
pavilhão, no “Espaço Cultural 
Monsenhor Ausônio”. A população 
local se fez presente para prestigiar 

mais um acontecimento do tradicional 
evento.

Durante doze dias de comemoração, 
um dos destaques da Festa aconteceu 
na última novena, celebrada pelo 
Padre Welson Rodrigues, quando 
uma carreata acompanhou a visita 
de Nossa Senhora Sant’Ana à Matriz 
da Imaculada, transformando o 
momento de fé em alegria e comoção.

MUNICÍPIO COMEMORA 60 ANOS DE 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

CERRO CORÁ/RN

CURRAISNOVENSES FESTEJARAM FES-
TA DA IMACULADA CONCEIÇÃO 2013

JEAN SOUZA
DO JE RN

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN
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O
jovem Artista Plástico 
Francisco Walter da Silva, 
natural de Currais Novos, 
é um talentoso seridoense 

que tem expandido a sua imagem 
através do destaque conquistado no 
cenário cultural. 

Desde 98 ele vem aperfeiçoando 
as técnicas, estas que fazem dele um 
prodígio na área, principalmente por 
exprimir em seus quadros um misto 
de aquarelas em forma de belíssimas 
paisagens, sem qualquer minúcia de 
fantasia, o que o torna referência 
no assunto. 

Conhecido pelos trabalhos em 
tela, Francisco Walter caracteriza, 
de uma forma geral, sua obra com 
um estilo acadêmico, retratando a 
“cópia do real”.

Atualmente, com mais de 500 
obras divulgadas e espalhadas por 
todo o Brasil, bem como em outros 
países, Francisco Walter realiza seu 
trabalho na própria residência, situada 
no bairro Paizinho Maria, já que a 
Princesa do Seridó não dispõe de um 
local específico para que os artistas 
locais possam produzir seus trabalhos 
com uma maior comodidade, prin-
cipalmente para quem procura por 
este tipo de serviço. 

Diante de tanto esmero e dedicação 
tracejadas em cores diversas, o artista 
revela que sua inspiração vem da 
natureza, com seus belos cenários e 
detalhes encantadores, contudo, seu 
grande mestre João Antônio teve uma 
importante parcela de contribuição 
para este sucesso, que tem só crescido 
dia após dia.

Segundo ele, o município de 
Currais Novos é palco de grandes 

nomes da cultura, esporte e música, 
porém falta uma atenção especial para 
o assunto, a arte em tela, principal-
mente com relação à cultura. Falta 
também um local adequado para a 
feitura de exposições do gênero e a 
construção de um ateliê, que com 
certeza viria a calhar.

Para quem desejar conhecer de 
perto o trabalho deste artista, sua 
residência fica localizada na Rua 
Benedito Gonçalves, nº 173, bairro 
Paizinho Maria, em Currais Novos, 
ou pode manter contato por meio dos 
telefones (84) 8841-1123/ 9904-4082.

FRANCISCO WALTER SE DESTACA NO CENÁRIO CULTURAL 

TALENTO CURRAISNOVENSE
LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN
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O MAIS NOVO ESPAÇO DE EVENTOS EM CURRAIS NOVOS TRAZ THE FEVERS

MEDITERRÂNIUM

Há alguns anos no mercado de eventos, o grupo Romullu’s inova e lança outro grande empreendimento, intitulada de Mediterrânium, a mais 
nova casa de shows, eventos e recepções de Currais Novos, que dispõe de espaço aconchegante, amplo e sofisticado, além de proporcionar 
à população a inserção, ou melhor, a volta, daqueles memoráveis bailes, que contavam com decoração temática, super atrações, sonorização 
e iluminação de alta qualidade. 

As novidades estão apenas começando. No dia 03 de maio haverá o show da banda “The Fevers”, que trará em seu repertório sucessos 
que marcaram época. Por todo o seu diferencial, essa será uma festa organizada pra marcar a história da terra da Scheelita.

Localizada na estrada pra São Vicente, a Mediterrânium é uma aposta do grupo Romullu’s e tem sido muito bem acolhida pela população 
curraisnovense, principalmente pela sua estrutura exuberante e adequação dos seus espaços, ainda oferecendo segurança, mesclando 
requinte e serviço capacitado.

Não perca mais tempo, as senhas e mesas são limitadas. Faça já a sua reserva! Contato: (084) 9951-4080/ 8815-8121
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A
escassez de chuvas preocupa 
o sertanejo e a população 
em geral, mas o tormento 
apenas começa com esse 

fato. É ainda mais difícil pensar que 
o pouco d’água que ainda temos 
está acabando, pois os reservatórios 
encontram-se no limite de tudo. E 
assim, o caos instala-se na região, 
onde nos deparamos com a ausência e 
comprometimento da principal fonte 
de vida, a água.

Com apenas 19% de sua capacidade 
total, o reservatório Marechal Dutra, mais 
conhecido como Açude Gargalheiras, 
já se encontra em sinal de alerta para 

o abastecimento nas cidades de Acari 
e Currais Novos.

A preocupação agora é com relação 
à suspensão integral no fornecimento 
d’água, e para que a situação não 
fique ainda pior, a Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande do 
Norte alerta a população para o 
uso racional deste recurso natural. 
Economizar água na hora de tomar 
banho, escovar os dentes, cozinhar, e 
evitar lavar calçadas, por exemplo, são 
ações simples no dia-a-dia, mas que 
fazem toda a diferença se tomadas 
atitudes mais conscientes e sensatas. 
Pense não só em você, mas nos seus 
filhos, familiares, amigos e tantas 
outras pessoas que precisam do 

líquido precioso.
Desde o surgimento da vida na 

Terra, a água é o elemento mais 
importante para a sobrevivência de 
todos os seres vivos, visto que sem ela, 
o planeta seria desabitado. Mesmo 
assim, a humanidade tem desperdiçado 

este recurso. Dados da ONU de 2006 
revelam que até 2050 mais de 45% da 
população mundial não terá acesso à 
água potável, ou talvez bem antes, se 
o caos, observado hoje, se prolongar.

Outro ponto preocupante é a falta 
de chuvas, como dito no início, pois o 

clima quente da região, especialmente 
no sertão potiguar, contribui para 
que o manancial seque cada vez mais 
rápido, a exemplo do que aconteceu 
com os Açudes Dourado e o Totoró 
de Baixo, este último popularmente 
chamado de Açude do Governo.

SECA COMPROMETE ABASTECIMENTO 
D’ÁGUA EM CURRAIS NOVOS E EM 
MUITAS OUTRAS CIDADES

Imagem do açude Totoró de Baixo, conhecido como Açude do Governo.

CAOS
LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN



17 Especial TERÇA-FEIRA 17 DE DEZEMBRO 2013



TINTIM
Os parabéns pra você foram cantados na 
última sexta-feira, dia 13, para a dentista e 
presidente da Câmara Municipal de Parelhas, 
Maria da Guia Dantas Araújo. 

NUPCIAL
O grande acontecimento social do mês 
de novembro em Natal foi, sem dúvidas, 
o casamento de Jamille, filha de Janine 
Carvalho Alves e Jader Antônio Pires de 
Medeiros, e Cipriano Júnior, filho de Ângela 
Maria Melo e do ex-deputado federal Cipriano 
Correia, na Igreja Nossa Senhora do Líbano, 
em Natal. Depois da cerimônia, os noivos 
recepcionaram os convidados no Olimpo 
Recepções que recebeu uma belíssima 
decoração em flores brancas, castiçais, 
lustres de cristais e muitas rosas brancas. 
Por lá circularam vários nomes do cenário 
político do Estado, como o ministro Garibaldi 
Alves Filho, o senador José Agripino e o 
presidente da Câmara Federal, Henrique 
Eduardo Alves. Um casamento para ficar 
na história social de Natal. 

RECADO
Pode agendar. Nos já temos a data da nossa 
Feijoada da Amizade no ano que vem. Será 
dia 8 de fevereiro, em clima de Carnaval, 
com cenário inspirado na Copa do Mundo. 

AGENDA
As bandas Limão com Mel, Mastruz com 
Leite e Magníficos abrem a temporada de 
shows do Clube Acampar de Parelhas, dia 
17 de janeiro, durante a festa do padroeiro 
São Sebastião. No dia 18, sobe ao palco a 
dupla sertaneja de Goiás, Bruno & Marrone. 

CIDADANIA
Seridoense de Jardim do Seridó, o economista 
Paulo Dantas da Costa foi homenageado 
na Câmara Municipal de Salvador, onde 
reside desde 1971, com o título de Cidadão 
Soteropolitano. O seridoense é membro do 
Conselho Federal de Economia e ex-presidente 
do Conselho Regional de Economia da Bahia. 

PESAR
Muito lamentado o falecimento do médico 
pediatra José de Anchieta Dantas, cruzetense 
radicado em Natal, onde integrava o nosso 
Lions Clube Natal Potengi. 

SESSENTÃO
O vitorioso empresário seridoense Jurandi 
Azevedo de Gois brindou seus 60 anos, dia 
1º de novembro, com festão organizado pela 
mulher Márcia e os filhos Jurandir Jr, Juliana, 
Rodrigo e Luiz Henrique, no Versailles Cidade 

Jardim, em Natal, com a exigência do traje 
passeio completo. Em vez de presentes, 
o aniversariante pediu aos amigos fraldas 
geriátricas e lençóis que foram doadas a Casa 
do Velhinho Chaguinha Vale, em Cruzeta, 
sua terra natal. Tudo muito chique!

ABADÁ
A banda baiana Babado Novo é a grande 
atração do Bode Elétrico – carnaval fora de 
época de Parelhas, que agita a cidade dia 
19 de janeiro. 

DEBUTANTE
O ortodontista e ex-prefeito de São Vicente, 
Francisco Bezerra Neto e Maria José, um dos 
casais mais queridos da nossa vida social, 
reúnem amigos no próximo dia 21, no Aero 
Clube de Currais Novos, para comemorar em 
grande estilo os 15 anos da filha Ana Luiza. 

ROYAL CINEMA
Tonheca Dantas, o filho mais ilustre de 
Carnaúba dos Dantas, foi homenageado 
quarta-feira, dia 11, no Teatro Riachuelo 
em Natal, com concerto especial da 
Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte 
comemorando os 100 da famosa valsa Royal 
Cinema, do grande compositor seridoense. 

MEDALHA
A atriz acariense Titina Medeiros, a grande 
revelação global de 2013, foi agraciada pela 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte com a Medalha do Mérito Legislativo, 
na categoria Mérito Cultural. 

BELEZA
São Vicente, Florânia, Carnaúba dos Dantas, 
São João do Sabugi, Acari, Equador, São 
Fernando, Bodó, Santana do Matos e Jardim 
de Piranhas saíram na frente e já escolheram 
seus representantes no concurso Miss e 
Mister Seridó 2014.  

NO ALTAR
A jornalista Ana Ruth Dantas, uma das maiores 
referências do jornalismo potiguar, troca o 
sim com o médico e líder politico em Santa 
Cruz, Marcos Lima, próximo dia 21, em Natal. 

REENCONTRO
O colunista social Josimar Tavares ainda 
recebe parabéns pelo estrondoso sucesso da 
sua Noite do Reencontro de Florânia, dentro 
da agenda social da festa de Nossa Senhora 
das Graças. Além da apresentação das New 
Faces 2013, o dono da noite homenageou 
com o troféu Janúncio Evangelista de Araújo 
várias personalidades do cenário social, 
empresarial e político da cidade/região.
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Flashes
do Seridó

Carlos
Magno

carlosm.dantas@hotmail.com 

CASAL FASHION - Empresário Heider Medeiros e Jacqueline, 
felizes da vida com o sucesso do Alto Fashion Show, do Shop-
ping Galeb Center, no último domingo, em Alto do Rodrigues.

PASSARELA - Diogo Gabriel, 18 anos, 1,84m, candidato de 
Santana do Matos no Mister Seridó 2014.

FELIZES - Presidente da Assembleia Legislativa do RN Ricardo 
Motta e a esposa Katalyna, na festa de aniversário do deputado/
amigo Tomba Farias em Santa Cruz. (Foto Carlos Magno)

COLÍRIO - Toda beleza e charme da Miss Currais Novos 
e uma das finalistas do Miss Seridó 2013, Laíla Alves. 

CASAL QUERIDO - Secretário de Cultura e Turismo de Parelhas, Carlos 
Alberto Assis Araújo e a presidente da Câmara Municipal de Parelhas, Ma-
ria da Guia Dantas em noite de festa. Ela aniversaria nos próximos dias.

NOITE SOCIAL - Este colunista com o presidente da Câmara 
Federal, Henrique Eduardo Alves e a esposa, Laurita Arruda na 
festona de casamento de Jamille e Cipriano Júnior, no Olimpo 
Recepções.
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AtualidadesSEXTA-FEIRA 19 DE JULHO 201320 O automóvel que 
você procura
está aqui!

Anuncie com a gente
(84) 9962-5232

Jornal Expresso
Classificados

Empresa que
cuida do seu carro

Tracker 2008 2.0 – completo – Marcellos’s 
(84) 3431 – 2368 | 9657 – 6767
8897 - 4988

Fox G II 1.0 2011 completo – 
Marcellos’s (84) 3431 – 2368 | 9657 
– 6767 | 8897 - 4988

L-200 2005 completa  - Bola Veículos 
(84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

L200 3.0 CRV 2006 completa - Bo-
la Veículos (84) 3431 – 1379 | 9963 
- 1051

Hilux - Bola Veículos (84) 3431 – 1379 | 
9963 - 1051

Ranger diesel 1999 completa - Bola Veícu-
los (84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

Strada 2010/2011 cab. Dupla com-
pleta – Marcellos’s (84) 3431 – 2368 
| 9657 – 6767 | 8897 - 4988

Corsa Hatch Joy 2007/2008 c/ ar – 
Marcellos’s (84) 3431 – 2368 | 9657 
– 6767 | 8897 - 4988

S-10 executiva 2011 - Bola Veículos 
(84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

Troller 2013 completo - Bola Veículos 
(84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

Polo 2006/2007 completo  - Bola Veículos 
(84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

VW 7100 1999 - Bola Veículos (84) 3431 – 
1379 | 9963 - 1051

Cobalt 1.4 2013 – completo – 
Marcellos’s (84) 3431 – 2368
9657 – 6767 | 8897 - 4988

Agile LT 2011 completo – Marcellos’s 
(84) 3431 – 2368 | 9657 – 6767 | 
8897 - 4988

Jeep 1954 motor opala 4 cilindros - 
Bola Veículos (84) 3431 – 1379 | 9963 
- 1051

Siena 2011 completo - Bola Veículos 
(84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

S-10 Colina 2006 completa  - Bola Veícu-
los (84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

Ford Cargo Caçambão 2422 – 2004 - Bola 
Veículos (84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

Punto LX 1.4 2008 complexo  – 
Marcellos’s (84) 3431 – 2368
9657 – 6767 | 8897 - 4988

Gol G5 2009 completo – Marcellos’s 
(84) 3431 – 2368 | 9657 – 6767 | 
8897 - 4988

VW 8.150 2006 - Bola Veículos (84) 
3431 – 1379 | 9963 - 1051

Dodge 2009 blindado - Bola Veículos 
(84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

Eco Spot 4x4 2006 completo  - Bola Veícu-
los (84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

Microonibus IVECO 2004 - Bola Veículos 
(84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

Uno mille Way 2009/2010 c/ ar – 
Marcellos’s (84) 3431 – 2368 | 9657 
– 6767 | 8897 - 4988

Fiesta 2009/2010 – Marcellos’s (84) 
3431 – 2368 | 9657 – 6767 | 8897 - 
4988

Microonibus 2001 - Bola Veículos (84) 
3431 – 1379 | 9963 - 1051

Blazer 1997 completa com GNV - Bo-
la Veículos (84) 3431 – 1379 | 9963 - 
1051

Kombi 2002 - Bola Veículos (84) 3431 – 
1379 | 9963 - 1051

MB Cavalinho 1994 - Bola Veículos (84) 
3431 – 1379 | 9963 - 1051

L-200 2006 completa - Bola Veículos (84) 
3431 – 1379 | 9963 - 1051

Ford Cargo 1317 – 2004 - Bola Veículos 
(84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051
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A princípio pensei em falar sobre corrupção, 
mostrar dados de pesquisas, relembrar a 
você, meu caro leitor, das barbaridades que 
ocorrem debaixo do nosso nariz. Meus planos 
circundavam a discussão sobre mensalão 
e sobre a força motriz da corrupção: a 
impunidade. Meu objetivo seria centrado 
em atualizar o seu conhecimento informando 
que o Brasil caiu um ponto no ranking entre 
os 177 países analisados pelo relatório da 

Organização de Transparência Internacional, 
divulgado recentemente e que isso não é 
nenhum orgulho, muito menos presente.

E falando em presente, os planos mudaram 
de rumo, assim como tantas coisas que 
planejamos e são surpreendidas por outras 
tão distintas. Falarei de agora em diante do 
Natal, visto que a época nos induz a sermos 
mais “espirituais”. Então esqueçamos os 
problemas brasileiros, só por esse momento 
em que seus olhos percorrem as minhas 
palavras.

O ano passou e chegou a tão esperada 

época de confraternizar-se, de olhar e ver, 
tocar e sentir. Época de perdoar, se desculpar, 
voltar atrás do que deixou para depois. Não 
é que o Natal vá lhe transformar em outra 
pessoa, ao contrário, pede que o seu Eu 
apareça, que as mágoas desapareçam, oferece 
a oportunidade de pintar-se de branco para 
reluzir a paz, talvez até o renascimento. É 
chegado o momento de encarar as luzes e 
não querer mais que as cortinas se fechem. 

Então, nesse Natal, permita-se, presenteie 
a si mesmo com coisas abstratas, nada que 
dê licença ao toque. Dê-se amor, felicidade, 
compaixão, saúde, esperança, fé... E quem sabe 
assim, a partir de nós mesmos construímos 
um mundo melhor? 
Feliz Natal!

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

Finalmente, chegou o dia dos pães 
sem fermento, no qual devia ser sacri-
ficado o cordeiro pascal. (grifos acrescidos) 
Lucas 22:7

Muitas pessoas estão enfrentando di-
versos problemas e anseiam por uma notí-
cia de alento, tal como “acabou a espera, 
você venceu” ou “valeu a pena esperar, pois 
sua luta chegou ao fim”. Como alguém que 
tem escrito muito sobre motivação e moti-
vos para continuar crendo que a vitória é 
possível, posso atestar que esse assunto não 
se esgota e que cada vez mais pessoas estão 
procurando motivos para não desistir. E por 
falar em não desistir, está para sair a segun-
da edição de meu livro “Vou Desistir... Não 
Aguento Mais!”, inclusive com a versão di-
gital também disponível.

Mas, voltando ao título do artigo, o que 
ele tem a ver com o versículo que está logo 
abaixo dele? Tudo. Veja por que e entenda 

que tipo de atitude você deve cultivar para 
se tornar uma pessoa que alcança seus obje-
tivos, atinge seus alvos e que consegue trans-
formar seus projetos em realidade. Vamos 
meditar rapidamente nele:
1.ª atitude: Perseverança (finalmente)
Muitas vezes, perdemos oportunidades e 
não conquistamos nossos objetivos apenas 
e simplesmente porque não perseveramos o 
suficiente. Perdemos a paciência de esperar 
as coisas acontecerem no seu devido tempo 
e jogamos tudo pro alto, colocamos tudo 
a perder. Quantas oportunidades já foram 
desperdiçadas apenas por que faltou espe-
rar um pouquinho mais? Tenha paciência e 
espere só mais um pouquinho que sua vitó-
ria vai chegar. Creia.
2.ª atitude: Humildade (sem fermen-
to)
Infelizmente, estamos testemunhando um 
grave problema social no Brasil, que é a in-

versão dos valores que dão sustentação ao 
nosso frágil tecido social. Nessa visão distor-
cida, defender uma atitude humilde para 
ser bem-sucedido parece um contrassenso. 
Todavia, se você almeja o sucesso com reali-
zação pessoal, a humildade é um ingredien-
te imprescindível.
3.ª atitude: Renúncia (sacrifício)
Para finalizar, é necessário ter plena cons-
ciência de que qualquer sucesso duradouro 
não pode ser alcançado sem renúncia e sa-
crifício. Veja o exemplo dos grandes atletas 
olímpicos. Muitas vezes eles treinam anos 
a fio, regados a muitas lágrimas e gemidos, 
apenas para ganharem centésimos de se-
gundos! O quanto você tem se sacrificado 
para conquistar seus objetivos?

Conclusão 
Você quer ser bemsucedido? Você quer ter 
êxito em seus projetos? Acrescente perseve-
rança, humildade e sacrifício nessa receita 
que você irá saborear um belo prêmio, no 
tempo certo.

ATÉ QUE ENFIM CHEGOU O DIA DA MINHA VITÓRIA!
Por: Wallace Sousa – Blog http://desafiandolimites.com
Analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União
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Mais um ano teve seu fim e junto a ele a família 

Credautos avançou, desenvolvimento este 
fruto de um trabalho árduo, com credibilidade 
e investindo muita dedicação em tudo que 
fazemos. Por amor a nossa terra, apostamos 
em novos empreendimentos e buscamos 
sempre o melhor, tanto em serviços como em 
produtos. Agora somos o Grupo Credautos, 
graças a você, cliente, que acredita 
e amadurece conosco, não só hoje, 
mas todos os dias. 

O grupo Credautos deseja aos 
seridoenses um Feliz Natal 
e um Ano Novo cheio de 
realizações!
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Q
uando o assunto é serviço 
automotivo, não tem outra! 
A Center Car é a solução 
para os problemas do seu 

veículo.

Adotando um novo conceito em 
oficina mecânica, com alto padrão de 
qualidade, atendimento personalizado, 
dispondo de ferramentas e equipamen-
tos tecnológicos de última geração, 
além de uma equipe capacitada para 
o atendimento ao cliente, a Center 

Car consagrou-se líder de mercado 
mediante o reconhecimento do público.

Prova é que no último dia 04 de 
dezembro, na sede do Sebrae, em 
Natal, a empresa recebeu o Prêmio 
MPE Brasil 2013, pela categoria 
Serviços, a nível de RN. De acordo 

com os sócios Marcos Gomes e Marcos 
Diógenes, Administrador da empresa 
e Proprietário empreendedor respec-
tivamente, a avaliação do prêmio é 
bastante positiva, pois mostra que os 
serviços estão atendendo as exigências 
dos clientes. 

O diferencial da Center Car está na 
transparência dos serviços oferecidos 
e no bom atendimento. Assim como 
em uma clínica, ao dar entrada, o 
veículo é encaminhado para um “box”, 
espaço no qual diagnostica o problema, 
e logo depois é encaminhado para 
o técnico especializado. Também 
merece destaque alguns programas, 
tais como o SIGA, de Manutenção 
Preventiva e o Center Car ao Vivo, 
em que o cliente pode acompanhar 
como está sendo realizado os serviços 
de mecânica em geral, suspensão, troca 
de óleo, alinhamento, balanceamento, 
entre outros.

E para fechar 2013 com chave de 
ouro, a Center Car lançou a Campanha 
“Revisão Fim de Ano – seu carro novo 
por mais tempo”. Na troca de óleo da 
revisão, o filtro é grátis e o cliente pode 

parcelar peças e mão de obra em até 
06 vezes no cartão, bem como terá a 
chance de concorrer ao sorteio de 01 
Tablet e 01 DVD Automotivo pela 
loja, e 01 carro 0km pela Promoção 
Natal Feliz.
Ligue agora mesmo para o fone (84) 
3431-1170 ou agende sua revisão pelo 
site www.centercarcn.com.br, para 
manter o seu carro sempre novo 
com uma empresa especializada e 
reconhecida no assunto.

Do Ensino Infantil à Universidade, 
a UNICA Master é referência não 
apenas na região do Seridó, mas 
em todo o RN, quando o assunto é 
educação de excelência.
Tendo à frente o casal Rita Salda-
nha e Max Rosan, há trinta anos a 
ÚNICA Master vem desenvolven-
do um trabalho educacional unindo 
dedicação, inovação e superação às 
novas tecnologias do mercado, aliada 
ainda à parceria de sucesso com a 
Pearson Education, um dos principais 
grupos editoriais do mundo, e que 
apresenta larga experiência na área 
de educação.
O reconhecimento de tamanho esforço, 
voltado às boas práticas de gestão e 
importante serviço que a Universi-

dade da Criança e do Adolescente 
oferece aos seus alunos, se deu através 
do Prêmio de Competitividade para 
Micro e Pequenas Empresas – MPE 

Brasil 2013, vencendo a etapa es-
tadual, destacando-se na categoria 
Serviços – Educação, acontecido no 
último dia 04 de dezembro, na sede 

do SEBRAE, em Natal, ocasião na 
qual a instituição classificou-se para 
a etapa nacional, que sucederá em 
Brasília, no mês de abril do próxi-
mo ano.
A ÚNICA Master também ganhou 
proeminência pela boa repercussão 
das notas de seus discentes na prova 
do ENEM, alcançando a liderança 
entre as escolas particulares de Currais 
Novos e região do Seridó Oriental. 
Comportando em sua grande estru-
tura salas temáticas, fraldário, brin-
quedoteca, livros e lousas digitais, 
portal educacional, sala de música, 
atividades esportivas, empreendedo-
rismo, espetáculos teatrais, recursos 

tecnológicos – cinema, rádio e TV – e 
Educação Ambiental, a instituição 
foi a 1ª do RN a montar uma sala 
3D, totalmente adaptada, para com-
plementar as atividades do ensino 
regular, e tem ainda no Sertão Bonito 
uma extensão da sala de aula para 
exploração do bioma da caatinga. 
Um prêmio desta magnitude eleva 
ainda mais o potencial educacional 
da escola e extingue o pensamento 
de que ensino de qualidade só era 
encontrado na capital. “Trabalhamos 
em função de resultados e o Prêmio 
reconhece esse trabalho”, resume o 
diretor administrativo da ÚNICA 
Master, Max Rosan.

CENTER CAR CONQUISTA PRÊMIO E SE DESTACA COMO A MELHOR DO RN

ESCOLA CURRAISNOVENSE É PREMIADA NO MPE 
BRASIL 2013 PELA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA

Parte interna da empresa Center Car

Fachada da Única Master Max Rosan recebe o prêmio MPE 2013 pelas mãos de José Ferreira

Marcos Diógenes exibe o prêmio conquistado 
no MPE 2013
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A
equipe UERNRobotics, do 
Laboratório de Aprendi-
zagem Robótica (LAR), do 
Departamento de Ciência 

da Computação da UERN/Campus 
Natal, conquistou uma marca histórica 
para a Universidade citada em sua 
1º participação na Competição 
Brasileira de Robótica. Liderada 
pelo curraisnovense Alex Aquino, 
a equipe conquistou o 4º lugar na 
categoria IEEE Standard Educational 
Kit (SEK). A CBR foi realizada em 
Fortaleza/CE, na Universidade de 
Fortaleza (UNIFOR), no período 
de 16 a 20 de outubro. Com esse 
resultado, a UERNRobotics se torna 
a 4ª melhor equipe de robótica do 
país e a melhor do Norte/Nordeste 
na categoria.

Na IEEE SEK, robôs completa-
mente montados em LEGO foram 
colocados em uma arena dividida em 
dois campos, um para cada equipe. 
Bolinhas de cores azuis (quatro) e 

laranjas (oito) foram distribuídas 
em cada campo. As bolas laranjas 
representaram pontos negativos, e as 
azuis positivos. O objetivo era lançar 
o maior número de bolas laranjas 
ao campo adversário e concentrar o 
máximo de bolas azuis. A duração de 
cada partida fora de cinco minutos, 
ao fim do tempo venceria a equipe 
que somasse o maior número de 
pontos, sendo permitidos dois robôs 
por grupo.

 Os robôs auferem uma espécie 
de inteligência artificial através da 
programação em uma determinada 
linguagem, e ao início de cada partida 
se tornam completamente autônomos, 
não podendo receber qualquer tipo 
de intervenção humana. “Estamos 
nos sentindo muito felizes. Acho 
que conseguimos provar para nós 
mesmos tudo o que somos capazes, 
com determinação, comprometi-
mento e trabalho em equipe. Não 
trouxemos um troféu, mas saímos 
da competição com a sensação de 
dever cumprido. Nosso objetivo era 

adquirir experiência nessa primeira 
participação. Traçamos essa meta com 
base no equipamento que tínhamos 
para trabalhar e das dificuldades 
financeiras”, comentou Alex.

O resultado foi tão gratifican-
te, que segundo Alex a equipe já 
traça metas claras para as próximas 
competições. “Nosso objetivo é con-
quistar um troféu na próxima CBR 
e quem sabe uma vaga no mundial. 
Para isso precisaremos de bastante 
apoio e contamos com a ajuda de 
todos aqueles que de alguma forma 
puderem nos apoiar”, disse confiante 
o líder da equipe curraisnovense. Além 
de Alex, a equipe estava composta 
por outros dois estudantes do curso 
de computação da UERN/Natal, 
Moaberdã Gomes e Lucas Vieira, 
ambos orientados pelos professores 
Anderson Abner e Rosiery Maia 
que também coordenam o LAR. 

 Mas as conquistas não pararam 
por aí, além do 4ª Lugar na CBR, 
Alex tem bastante a celebrar. Pa-
ralelamente à CBR, ocorreu a 3ª 

Mostra Nacional de Robótica (MNR), 
e também em sua primeira partici-
pação MNR, o curraisnovense teve 
seu trabalho intitulado “Keoma 
Open Dog Robot, uma alternativa 
de baixo custo para robótica educa-
cional”, avaliado com nota máxima 
e indicado para menção honrosa. 
A MNR é um evento promovido 

pelo CNPq/MCTi/MEC/SEB/
CAPES e apoiado conjuntamente 
pela Sociedade Brasileira de Compu-
tação (SBC) e Sociedade Brasileira 
de Automática (SBA). A MNR visa o 
desenvolvimento científico e tecno-
lógico do país através da exposição 
e divulgação de trabalhos na área 
de robótica.

EQUIPE UERNROBOTICS LIDERADA POR CURRAISNOVENSE 
SE DESTACA NO CENÁRIO NACIONAL

CAMPEONATO DE ROBÓTICA

FAHAD MOHAMMED
DO JE RN

Os curraisnovenses Alex e KEOMA Dog Robot. 

Mais um ano está chegando ao fim. Durante 2013 caminhamos juntos na busca por dias 
melhores, mais saúde, mais qualidade de vida. Essa busca continua em 2014. Nosso corpo, 
consciência e espírito são os bens mais preciosos que temos, eles nos garantem a continuidade 
de nossas batalhas diárias e pessoais, a realização de nossos sonhos e anseios, de nossas 
metas.

Neste Natal, acima de tudo, vamos agradecer por mais uma oportunidade de continuarmos 
nesta grande aventura que é a vida. No Novo Ano que se aproxima, desejamos a todos os 
nossos pacientes e amigos paz, alegria e muita, muita saúde.

Estaremos juntos, se Deus quiser neste novo período.

Um Natal com muito amor e um Ano Novo repleto de realizações é o
que desejamos a você. São os sinceros votos de Dr. Márcio e família.

Ultrassonografias: Abdominal, Abdome Superior, Cervical, Joelho, Mamária, Obstétrica, Obstétrica 
Morfológica, Obstétrica com Doppler, Ombro, Pélvica Endovaginal, Pélvica Trans-abdominal, 
Pélvica com Doppler, Próstata, Tireóide, Vias Biliares, Vias Urinárias, Biópsia de Tireóide (Paaf 
de Tireóide) e Biópsia de Mama (Paaf de Mama).

Ultra & Imagens - Dr. Márcio Antônio de Oliveira M. Júnior

Atendemos 
nas seguintes 
cidades: 

Currais Novos/RN
Clínica Humanitare 
Rua Cipriano L. Galvão, 212
Tel.: 3412-3870 | 9980-3896

Florânia/RN
Clínica Citolab
Tel.: 3435-2278

Jucurutu/RN
Praça 7 de Setembro, 111 
Tel.: 9911-2900

Santana do Matos/RN
Clínica Santana 
Tel.: 9994-1212

Tenente Laurentino Cruz/RN
Av. Francisco Amaral, 15
Tel.: 3438-0044
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R
esidente em Currais Novos, 
a família de Sara, 8 anos, 
se deparou com um grande 
desafio, uma doença séria e 

que precisa de um intenso tratamen-
to. Valmir Dantas e Maria Denilsa 
descobriram, em 19 de setembro de 
2013, que sua única filha mulher 
travara uma luta contra a Leucemia, 
e naquele instante o aparecimento 
dos obstáculos apenas iniciou, mas 
não foi motivo de desestímulo, eles 

estão lutando arduamente pelo bem 
estar da menina, sempre juntos.

Alguns dias antes do diagnóstico, 
Sara tivera os primeiros sinais de 
alerta. A sensação de fraqueza era 
um dos principais incômodos, mas 
nenhum médico conseguiu apontar 
de imediato o que seria. Foi só então 
uma semana depois que ela passou a 
sangrar pela boca e nariz, e a partir 
daí os pais resolveram fazer um exame 
de sangue convencial, estranhando 
tal acontecimento – a constatação 
veio à tona, era a Leucemia. 

Atualmente, Sara encontra-se 
realizando o tratamento, custeado 
pelo SUS, no Hospital Varela 
Santiago em Natal, onde está sendo 
assistida por especialistas, seus pais 
e outros familiares, além de contar 
com o apoio do Grupo de Apoio 
a Criança com Câncer – GACC, 
que hospeda a criança e apenas um 
acompanhante. A rotina que ela vem 
passando é a parte mais complicada, 
entre exames, ciclos de quimioterapia 
(de 4 tipos: intramuscular, via oral, 
veia e coluna), idas e vindas a rede 

de assistência, o sofrimento psico-
lógico e físico fica patente. Quanto 
precisa ser internada, por vezes, Sara 
necessita tomar bolsas de sangue e 
plaquetas. Segundo seu pai, Valmir, 
“é um misto de comportamentos, o 
tratamento é muito doloroso, mas do 
que qualquer outro tipo de câncer”, 
disse o mesmo. 

Para obter a cura, a menina per-
manecerá em tratamento por longos 
5 anos, dois intensivos e três de mo-
nitoramento, e tudo despende muito 
dinheiro, pois alguns medicamentes 
não são acessíveis, e a alimentação, 
estadia e transporte são investimentos 
muito altos, que a família não tem 
condições de manter sozinha. Na 
Princesa do Seridó muitas pessoas 
e alguns empresários se comoveram 
com a situação enfrentada pela família 
de conterrâneos, e tem ajudado, mo-
vimentando campanhas internas ou 
externas para arrecadar valores no 
intuito de auxiliar nas despesas. “Deus 

é maravilhoso por colocar pessoas 
tão boas na nossa vida. Só Ele sabe 
o porquê de tudo isso... Eu sei que 
ele tem um propósito, lá na frente, 
pra nós”, disse Valmir emocionado 
e com uma voz embargada.

Movidos por uma força maior, 
amor incondicional, garra e muita 
fé, Valmir e toda a sua família, tem 
articulado campanhas através de 
urnas deixadas em alguns estabe-
lecimentos comerciais, e sensibilizado 
a população diante do grave caso 
da menina. Mesmo perante toda a 
relevante contribuição financeira 
já praticada pelos curraisnovenses, 
ainda é insuficiente, pois os gastos 
são muitos. Faça você também sua 
doação. Sara está se tratando contra 
a Leucemia e precisa da sua ajuda!
Deposite qualquer valor e colabore:
BANCO DO BRASIL
Agência: 0361-1
Conta Corrente: 15.843-7
Informações: 9811-3029 (Valmir)

No último dia 06 de dezembro, a 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Currais 
Novos (CDL) realizou as eleições para a 
sua nova diretoria, triênio 2014/2016, 
contando com a participação de 102 
associados. 

As votações ocorreram no horário 
das 8h às 18h, e após o encerramento 
o presidente da Comissão Eleitoral, 
o Sr. Antônio Machado (proprietá-
rio da Industrial Ferragens) lavrou a 
ATA de apuração de votos elegendo a 

CHAPA 1 como vitoriosa, que obteve 
a aceitação de 101 sócios votantes. A 
Chapa vencedora apresentou a seguinte 
composição:
Presidente: Francisca Maria Felipe 
Galvão (Loura Gás e Postos Loura Gás)
Vice-Presidente: Jailson Severo dos 
Santos (Shop da Construção)
Secretário: José Pajeu de Oliveira 
Júnior (Conthabilis)
Tesoureiro: Edjúnior Dantas de 
Azevedo (EMAE e BNB)
Diretora Social e Relações Públicas: 
Maria Márcia Barbosa Gomes de 

Araújo (CIVE)
Diretor de Promoções: Judenildo 
Kelly Fernandes de Azevedo (SUPER 
PRINT)
Diretor de Serviço ao Associado: 
Lucemar Medeiros Júnior (Ótica Jr. 
e Schalk)
Diretor de Patrimônio: João Batista 
Sobrinho (Supermercado São João)
Diretor CDL Jovem: Adriana Soares 
da Silva Souza (GLOBAL CONSUL-
TORIA e HERA BRASIL)

Também foram eleitos os membros 
do Conselho Fiscal que auxiliará a 

gestão da nova Diretoria nos próximos 
três anos. São eles:
Walclei Eudes de Souza (Loja Vintz)
Osami Bezerra Soares (Piano Peças)
Nara Maira de Medeiros Cruz (Mi-
crofácil Informática)
Anderson Elias de Azevedo (Farmativos)
Erivam Vieira de Araújo (Papelaria 
Potiguar) 

A nova Direção da CDL Currais 
Novos assumirá sua gestão a partir do 
próximo dia 1º de janeiro. Atualmente, a 
Câmara de Dirigentes Lojistas possui mais 
de 260 empresas associadas, abrangendo 
ainda empreendimentos nas cidades 
de Acari, Lagoa Nova, Cerro Corá, 
Florânia, Tenente Laurentino e Lajes 
Pintadas. 

A PEQUENA SARA PRECISA DA SUA AJUDA

CDL DE CURRAIS NOVOS REALIZA ELEIÇÃO PARA A ESCOLHA DA 
GESTÃO QUE ASSUMIRÁ O TRIÊNIO 2014/2016

SALVE UMA VIDA!

SOB NOVA DIREÇÃO

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Cliente amigo, agradecemos sua presença, amizade e confiança 
para conosco neste ano que está terminando. Desejamos que o 
Natal seja um momento de luz, alegria, saúde e muita harmonia, 
e que no novo tempo que se aproxima possamos compartilhar 
juntos as suas conquistas. Feliz Natal, Boas Festas e um ótimo 
Ano Novo para você e sua família”
São os sinceros votos dos que fazem a Laura’s By Rommanel.
Solte a magia que existe em você!

Av. Teotônio Freire, 494 - Ao lado do 
Importadão Currais Novos/RN 

Fone: (84) 9624 - 3324 | 8717 - 9265
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A
s seleções da Croácia, Mé-
xico e Camarões, nesta 
ordem, serão as principais 
adversárias do Brasil na 

primeira fase da Copa de 2014. A 
definição se deu na sexta-feira (06), 
durante sorteio realizado na Costa 
do Sauipe, na Bahia. Fato é que 
todos eles são fregueses da equipe 

brasileira em Mundiais.
O time coordenado por Felipão 

estreia no dia 12 de junho (quinta-
-feira) contra a Croácia, no Ita-
querão, em São Paulo, às 17h, na 
abertura da competição. Cinco dias 
depois, enfrenta o México, às 16h, 
em Fortaleza. E no dia 23, o Bra-
sil fecha sua participação diante 
de Camarões em Brasília, às 17h.

A seleção brasileira já enfrentou 

os três adversários em Copas do 
Mundo, visto, pois que em 2006 
venceu a Croácia por 1 a 0, tendo 
sido o único gol do jogo marca-
do por Kaká. Em 1994, a seleção 
brasileira enfrentou Camarões e 
ganhou por 3 a 0. Os gols foram 
de Romário, Márcio Santos e Be-
beto. Já diante do México, o time 
enfrentou três vezes, sempre na 
primeira fase, e obteve três triun-

fos. Em 1950, ganhou por 4 a 0. 
Quatro anos depois, goleou por 
5 a 0. A última vez foi em 1962, 
quando venceu por 2 a 0.

Uma questão bem curiosa a 
se pensar é que a seleção brasi-
leira pode cruzar com a Espanha 
ou Holanda nas oitavas de final. 
Os espanhóis estão no Grupo B, 
juntamente com Holanda, Chile 
e Austrália.

Dados revelam que a Copa do 
Mundo em 2014 deve atrair em tor-
no de 600 mil turistas estrangeiros 
ao Brasil. Essas milhares de pessoas 
que virão ao país devem gastar até 
duas vezes mais dinheiro do que 
um visitante normal, isso por ca-
da dia que passarem, deixarão por 
volta do triplo de recursos que um 

estrangeiro costuma deixar, toda 
vez que viaja as terras brasileiras.

De acordo com pesquisas, a prin-
cipal característica dos turistas que 
viajam de um país para o outro 
para assistir a um evento esportivo 
de grande porte, tal como a Co-
pa do Mundo, é que eles gastam 
muito, estima-se que seja algo em 
torno de R$300 a cada 24 horas 
que passar em cidades brasileiras. 

O perfil “mão-aberta” do turista 
da Copa precisa ser ratificado, pois 
que o visitante gasta mais não só 
por seu perfil, mas também porque 
viaja mais dentro do país.

Por tudo isso, pontua-se que 
Copa do Mundo será benéfica ao 
setor turístico e à economia brasi-
leira, mas é necessário aguardar o 

resultado. Ao que talvez, as brigas 
em estádios de futebol e protestos 
podem, com certeza, afetar o in-
teresse de estrangeiros pela Copa 
do Mundo, bem como os atrasos 
em entregas de obras e até a falta 
de um plano de divulgação tam-
bém tendem a reduzir os impactos 
positivos do torneio na economia. 

O Estádio Arena das 
Dunas, em Natal/RN, será 
palco para as disputas entre 
México e Camarões no dia 
13/06, Gana e EUA no dia 
16/06, Grécia e Japão no dia 
19/06, e por último Uruguai 
e Itália no dia 24/06.

O grupo considerado como 
o mais difícil do Mundial e 
nominado de “grupo da 
morte” é o “D”, que conta 
com as seleções do Uruguai, 
Inglaterra, Itália e Costa Rica.

A Argentina não deverá ter 
dificuldade para conseguir a 
classificação nas oitavas de final, 
visto que seus adversários serão 
a estreante Bósnia-Herzegovina, 
o Irã e a Nigéria, que já os 
encarou e ganhou em outras 
Copas.

O técnico da seleção 
brasileira, Felipão, ficou sa-
tisfeito com os adversários na 
fase de grupos da Copa do 
Mundo. O treinador admitiu 
que gostou da futura estreia 
contra a Croácia, mas descartou 
encontrar facilidades no Grupo 
1 do Mundial, mantendo-se 
cauteloso com Camarões e 
México.

Um total de 1.179.363 
ingressos foi solicitado nas 
primeiras 24h após a abertura 
da 2ª fase de vendas para a 
Copa do Mundo da FIFA 
2014 pelo portal FIFA.com. 
Cerca de 86% foram pedidos 
de torcedores brasileiros, que 
estão liderando o ranking de 
países com a maioria das 
solicitações.

BRASIL ENFRENTA CROÁCIA, 
MÉXICO E CAMARÕES E 
PODE ENCARAR ESPANHA 
OU HOLANDA NAS OITAVAS

TURISTA DA COPA PODE GASTAR O DOBRO 
E DEIXAR O TRIPLO DE DINHEIRO NO BRASIL

CA
NI

ND
É 

SO
AR

ES

GRUPO A

BENEFÍCIOS
SUPERESTIMADOS?

EXPRESSO
DA COPA

EDUARDO BEZERRA
DO JE RN

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN
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A
Pousada Colina dos 
Flamboyants promoverá, na 
noite do dia 18 de dezembro, 
um encontro de blogueiros do 

Seridó, bem como de outras regiões do 
RN. Esta confraternização tem como 
principal objetivo fazer com que os 
blogueiros tenham a oportunidade de se 
conhecerem, pessoalmente, e não fiquem 
somente restritos ao conhecimento “on 
line”, como habitualmente acontece.

Durante o evento, haverá um jantar 
com música, ao vivo, que será animado 
pela banda Mistura Fina. O colunista do 
portal “No Minuto”, Marcos Pedroza, 
tomou a iniciativa de colaborar com 
a festa. E ainda, por intermédio de 
um amigo, a concessionária Hyundai, 
fabricante de automóveis sul-coreana, 

doou dois tablets Samsung Galaxy 7 
para serem sorteados entre os blogueiros 
participantes. Na ocasião a empresa 
citada exporá nos jardins da Pousada 
Colina duas versões dos carros HB20.

Para participar do evento é necessário 
que o blogueiro confirme sua presença 
através do e-mail colinapousada@
hotmail.com com as seguintes 
informações: nome, telefone, cidade, 

e endereço eletrônico do blog. Faz-se 
importante salientar que o convite 
é extenso a todos os blogueiros do 
Rio Grande do Norte. Esta é uma 
oportunidade ímpar de confraternizar 

e conhecer um pouco mais os diversos 
profissionais desse veículo de comunicação, 
tão importante e que tem crescido 
surpreendentemente nos últimos 
tempos.

A saúde do país encontra-se numa 
situação crítica, e em vários municí-
pios do RN então, nem se fala. Fato 
é que algo precisa ser feito, e para 
já, não dá para esperar mais, por 
isso “soluções” em curto prazo estão 
sendo tomadas, ainda em pequenas 
proporções, mas pelo menos há me-
didas em andamento.

Um exemplo claro dessas ações 
foi à chegada dos médicos vindos do 
exterior. Para o município de Currais 
Novos foram enviados seis, dos sete 
destinados a cidade, médicos cuba-
nos no último dia 07 do presente mês. 
A Princesa do Seridó vem enfren-
tando sérios problemas neste setor, 
a falta de reforço médico tem preo-

cupado muitas famílias e os próprios 
funcionários da rede. A vinda desses 
clínicos a Terra da Scheelita, atra-
vés do Programa “Mais Médicos”, 
do Governo Federal, é vista como 
uma grande conquista, e também 
um alívio, pois o objetivo da pre-
sença deles na cidade é trabalhar 
na rede básica de saúde pelos pró-
ximos dois anos. 

A recepção dos médicos acon-
teceu no Salão Nobre do Prefeitu-
ra pelo gestor municipal e popula-
ção em geral, e contou ainda com a 
participação de um grupo de alunos 
da Escola Municipal Profª Trindade 
Campelo, que na ocasião cantou o 
hino brasileiro e de Currais Novos. 
Para a surpresa de todos, os cuba-
nos aproveitaram o encontro e retri-

buíram a acolhida também cantan-
do, só que o hino nacional de Cuba, 
segurando a bandeira do seu país.

Nos dias vindouros os médicos 
cubanos estarão em adaptação, co-
nhecendo todas as estruturas e em 
seguida iniciarão os atendimentos. 
A chegada desses profissionais pos-
sibilitará a ampliação das equipes 
do Programa da Saúde Família, que 
passarão de 10 para 16 equipes, me-
lhorando assim os atendimentos. No 
encontro, a médica cubana Yanet 
Castilla disse: “Estamos aqui para 
apoiar tudo que necessitem, nossa 
equipe está pronta para lutar pela 
saúde de Currais Novos”. O médico 
Nairovis De La Cruz, apesar da sau-
dade dos filhos que ficaram em Cuba, 
relatou que estava muito feliz com 

a receptividade. Além de Nairovis e 
Yanet, estão na cidade Jose Manuel 

Cepero, Natacha Marti, Moraima 
Perez e Julian Pacheco Acosta.

BLOGUEIROS DO RN SE 
CONFRATERNIZARÃO NA POUSADA COLINA 
DOS FLAMBOYANTS EM CERRO CORÁ

MÉDICOS CUBANOS TRABALHARÃO NA REDE DE SAÚDE 
DE CURRAIS NOVOS PELOS PRÓXIMOS DOIS ANOS

TODOS JUNTOS 

SAÚDE EM FOCO

JEAN SOUZA
DO JE RN

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN
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No próximo dia 21 a cidade de Currais 
Novos será o reduto do rock n’ roll 
no Seridó. Onze bandas subirão ao 
palco da segunda edição do Currais 
Rock, evento independente, organi-
zado pelo produtor cultural Fahad 
Mohammed.

Nesta edição, o evento já vem com 
uma cara nova, preparado pra ser 
um festival, onde cada banda terá 30 
minutos para se apresentar. Apesar da 
maioria das atrações serem de covers, 
outras bandas como o Almanáará 
e o Noscopia, que participarão da 
festa, têm um trabalho autoral que 
possivelmente será lembrado na 
ocasião.

“O objetivo do nosso evento é ser 

um primeiro passo para a reconstrução 
da cena que o rock n’ roll tinha há 
dez anos na cidade. Muita coisa se 
perdeu de lá pra cá, mas essa nova 
geração de bandas pode proporcionar 
um cenário novo, e depois teremos a 
tarefa árdua de manter a chama acesa”, 
disse o produtor Fahad Mohammed 
falando do evento.

Esse ano o tema será “Mantendo 
acesa a chama do rock n’ roll no Sertão”, 
e o casting do acontecimento contará 
com as apresentações de Punkada, 
Som e Fúria, Livi, Noscopia, Lixo 
Vivo, Evolução RC, Seu Ernesto, 
Cinema Roma, Madame Frigidaire, 
Sete de Espadas e Almanáará. O 
Currais Rock tem previsão de início 
às 17 horas, na Praça Tetê Salustino, 
próximo a rodoviária da cidade.

2º CURRAIS ROCK LEVARÁ 11 BANDAS AO PALCO 
DIA 21 DE DEZEMBRO

ROCK N’ ROLL
NO SERTÃO

JEAN SOUZA
DO JE RN

U
m dos eventos mais 
esperados pelos amantes 
do Rock, o 1º Toca Raul 
do Seridó aconteceu no 

último dia 06, no Espaço Forró 
Universitário, em Currais Novos. 
Ao som das Bandas Almanáará, 
Madame Figidaire, Cinema Roma 
(de Santa Cruz) e o cover Erivan 
Lima (de Ceará Mirim), mais de 
trezentas pessoas curtiram um rock 

de qualidade, contagiados pelos 
sucessos do astro, que é considerado 
um dos maiores músicos brasileiros 
e tem uma enorme quantidade 
de fã-clubes.

O “1º Toca Raul do Seridó” 
foi um evento em tributo a Raul 
Seixas e contou com a realização 
do Grupo Casarão de Poesia, que 
uniu o útil ao agradável, pois a 
comemoração, de ordem bene-
ficente, teve a renda revertida 
para a manutenção da ONG que 

constantemente realiza diversas 
atividades gratuitas para a co-
munidade.

Raul dos Santos Seixas, o Raul 
Seixas, nasceu em Salvador/BA, 
em 28 de Junho de 1945. O músico, 
compositor e cantor brasileiro é 
um legítimo representante do 
Rock no Brasil, conhecido por 
músicas como “Maluco Beleza” 
e “Ouro de Tolo”, além de que 
sua grande influência sempre foi o 
rock-and-roll da década de 1950.

1º TOCA RAUL, EM CURRAIS NOVOS, 
FOI SUCESSO ABSOLUTO

ETERNO ASTRO

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN
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TRADIÇÃO
NO SERIDÓ

Sabe aquela festa que todo mundo vai? Prepare-se, ela está 
chegando! Completando seis anos de muita alegria e edições de 
sucesso, organizados com todo o carinho para os curraisnovenses 
e visitantes, o Forró do Pulsação realizará a festa mais esperada 
de todos os tempos na Terra da Scheelita.

 A mais pedida, aquela que reúne canções que marcaram 
época, isso mesmo, o Forró das Antigas pousará na Princesa do 
Seridó no dia 21 de dezembro, na DuRei Casa Show, e contará 
com a animação das bandas de renome nacional: Mastruz com 
Leite, Calango Aceso e Magníficos, juntas pela primeira vez 
em Currais Novos.

Para começar 2014 com o pé direito, cheio de expectativas e 
boas novas, os promotores da festa estarão reunindo as melhores 
atrações, as canções mais tocadas, uma mega estrutura de palco, 
iluminação e sonorização, segurança, amplo serviço de bar e 
ainda proporcionarão muito conforto àqueles que estiverem 
marcando presença no acontecimento. 

As senhas antecipadas podem ser adquiridas na Online For 
Men e na Central de Vendas Aldann. Seu final de ano em 
grande estilo ao som de super bandas e canções memoráveis do 
forró romântico, mas ao mesmo tempo contagiante. Junte seus 
familiares e amigos, e venha comemorar os 6 anos do Forró do 
Pulsação. Uma festa top no melhor sábado do ano!

FORRÓ DO PULSAÇÃO COMEMORA 
ANIVERSÁRIO DE 6 ANOS COM O FORRÓ 
DAS ANTIGAS

JEAN SOUZA
DO JE RN
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O casal Ana Lima e Ivan Faustino com as parceiras Almira e Inez, 
inaugurando a mais nova pronta entrega de C. Novos, a FD’Luxe. 

Prefeito de Cerro Corá, Raimundo Borges (Novinho) e a primeira dama 
Ivonete Silva, comemorando os 60 anos de Emancipação do município. 

Vina Calmon (ex-Mauricinhos 
e Cawboys) é a nova cantora 

da banda Cheiro de Amor. Festa TOP, com muita gente bonita. 
Foi assim o Pulsação Prime 2013.

Turma bonita presente no Pulsação 
Prime 2013 em Currais Novos. 

Equipe da Ótica Diniz com o humorista 
Tirullipa. Show em Currais Novos.

Os formandos do Curso de Filosofia Sueli, Roni Von, 
Mayara, Jarlene e Josenilda ao lado dos professores.

A Auttus reuniu familiares e amigos para 
juntos se confraternizarem em uma bela festa.

Equipe do Forrozão Arrocha’Nó reuniu os amigos para 
prestigiar o Pulsação Prime com Yegor e Farra de Rico.

O cursinho mais completo agora 
em parceria com a escola nº 1 da 
cidade no ENEM. Juntos para levá-lo 
à Universidade! Matricule-se até a 
primeira semana de Janeiro, ganhe 
15% de desconto na mensalidade 
e ainda dois isolados!

Melhor equipe de professores
Lousa Digital
Isolados
Monitoria semanal por disciplina 
Revisão mensal on line         
Turmas para concursos ( BB/ PRF/ CAIXA )


