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Essa crônica é uma homenagem ao 
Presidente da Câmara dos Deputados, 
que recentemente me chamou de 
“desinformado” através das redes 
sociais, uma homenagem tão grande 
que eu penso que nunca mais receberei 
outra tão importante.

Fui informado que no ano de 
1992, quando Henriquinho disputou a 
prefeitura de Natal com Aldo Tinoco, o 
candidato apoiado por Wilma de Faria 
veiculou imagens de Henriquinho lendo 
a revista Playboy durante uma sessão 
plenária na Câmara dos Deputados. 
Fica clara a preocupação do deputado 
com o futuro do país, a Playboy sem 
dúvida é uma das melhores revistas 
informativas em circulação no território 
nacional e lê-la em plena sessão era 
uma adequada forma de ter informação 
em tempo real.

Fui informado pela revista “Isto É” 
que Henriquinho é, na verdade, bem 
riquinho. Em 2002, quando ele quase 
foi vice na chapa encabeçada por José 
Serra, dados de seu processo de separação 

mostraram que o deputado tinha (tem?) 
milhões de dólares no exterior. Na 
mesma reportagem da “Isto É”, fui 
informado que o deputado fez ligações 
para o exterior de seu apartamento 
funcional, logo as chamadas foram 
pagas pelo contribuinte (que coisa feia!).

Entre janeiro e setembro de 2001, 
Henriquinho viajou com a família 
e gastou com “hotéis, passagens, 
restaurantes e lojas sofisticadas de 
Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro 
o total de R$ 137 mil, nada menos 
que 83% de tudo o que o deputado 
ganhou oficialmente no mesmo período, 
incluídos aí os lucros das empresas da 
família e dos pagamentos extras do 
Congresso Nacional. Só em abril de 
2001, ele chegou a pagar R$ 41 mil 
na fatura”, revela a reportagem.

A ex-mulher de Henriquinho declarou 
à mesma reportagem que, através 
de um arranjo feito pelo ex-marido, 
recebia R$ 3,4 mil em um gabinete 
de um deputado do PMDB, mas que 
não aparecia por lá. Hoje a ex de 
Henriquinho ocupa uma diretoria na 
CONAB que, adivinhem, é quase um 
feudo do PMDB de tanta influência 

que o partido tem sobre a companhia.
A matéria da “Isto É” vai além, 

quem lembra do caso Replak? Um 
dos empresários prejudicados à época 
declarou: “Quem trouxe a Replak para 
cá foi Henrique Eduardo Alves”. O 
caso da Replak era sobre o monopólio 
no serviço de trocas e emplacamento 
de carros no RN, cobrando o triplo 
das concorrentes locais.

Fui informado pelo blog da jornalista 
Laurita Arruda (é, a atual esposa de 
Henriquinho), com informações do iG, 
que havia uma conversa gravada em 
2009 que implicava como recebedor de 
uma mesada de José Roberto Arruda, 
no escândalo conhecido como Mensalão 
do DEM, em Brasília. Em 2012, o 
jornalista Ailton Medeiros repetiu a 
mesma história em seu blog apresentando 
uma cifra: R$ 1 milhão, era o valor 
recebido pela cúpula do PMDB para 
dividir entre si, de acordo com denúncias 
de Durval Barbosa.

Recentemente, parafraseando Carlos 
Drummond, tinha um bode no meio 
do caminho de Henriquinho. Uma 
empresa de um assessor do deputado 
que foi contratada para realizar diversas 
obras no interior do RN, a maioria 
fruto de emendas do próprio Henrique, 
era vigiada por um bode, apelidado de 

Galeguinho, e o homem que estava no 
local não sabia informar onde estavam 
os donos da empresa.

Outra reportagem, dessa vez da 
“Veja”, sustenta que o deputado 
repassa R$ 8,3 mil com aluguel de 
carros e que a empresa contratada 
não existe. Henrique e seus assessores, 
obviamente, negaram. O fato é que 
a empresa que aluga carros não tem 
carros (sic).

Aproveito a oportunidade para 
informar aos eleitores do deputado 
que, agora, eles estão bem melhor 
informados para escolher uma pessoa 
que se importa com o RN e se preocupa 
com a população. Essa pessoa, claro, 
não é Henriquinho.
Abraço. Boa leitura.

Três amigas (uma namorada, uma 
casada e uma amante) decidiram fazer 
uma brincadeira: seduzir seus homens 
usando uma capa, corpete de couro, 
máscara e botas de cano alto, para 
depois dividir a experiência entre 
elas. No dia seguinte, a namorada 
iniciou a conversa: quando meu 
namorado me viu usando o corpete 
de couro, botas com 12cm de salto 

e máscara, me olhou intensamente 
e disse: “Você é a mulher da minha 
vida, eu te amo”. Fizemos amor apai-
xonadamente. A amante contou a 
sua versão: encontrei meu amante 
no escritório, com o equipamento 
completo! Quando abri a capa, ele 
não disse nada, me agarrou e fizemos 
amor na mesa, no chão, de pé, na 
janela, até no hall do elevador. Aí, a 
casada contou sua história: mandei 
as crianças para a casa da minha 

mãe, dei folga pra empregada, fiz 
depilação completa, unhas, escova, 
passei creme no corpo, perfume em 
lugares estratégicos e caprichei: capa 
preta, corpete de couro, botas com 
salto de 15cm, máscara e um batom 
vermelho, que nunca tinha usado. Pra 
incrementar, comprei uma calcinha de 
lycra preta com um lacinho de cetim 
no ponto G. Apaguei todas as luzes 
da casa e deixei só velas iluminando 
o ambiente. Meu marido chegou, me 

olhou de cima abaixo e disse: fala aí 
Batman, cadê a janta?
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Exercitar os sentimentos e as ati-
tudes são extremamente necessários 
para uma vida mais tranquila e saudá-
vel. Por quê? Vou explicar. Enquanto 
preparava este texto, me vinha mui-
tas coisas as quais gostaria de conver-
sar com você, mas aí, decidi apostar 
na escrita de algo que certamente faz 
parte da sua rotina, assim como da 
minha, que, por vezes, não é tão des-
complicado lidar. Falo de PACIÊN-
CIA, o dom de ser paciente, de expe-
rienciar a espera. Reflita comigo: Vo-
cê se considera uma pessoa paciente?

Estudos revelam que para a Psico-
logia a paciência tem o mesmo sen-
tido que para o senso comum, isso 

quer dizer que se refere a uma quali-
dade daquele que possui resignação. 
Aquele que tem o poder da paciência 
é detentor de virtudes, trazendo pa-
ra si e para a sociedade inúmeros be-
nefícios, por ser este resiliente, capaz 
de suportar uma contrariedade tem-
porária sem reagir de maneira inade-
quada, e de desenvolver habilidades 
em um longo espaço de tempo. Po-
rém, há quem diga que ser pacien-
te dá impaciência ou que dá impaci-
ência ser paciente, a ordem dos fato-
res não altera o sentido da expressão. 

O mal do século, de fato, é a im-
paciência, a vontade de querer tudo 
para “ontem”, a inquietação, a an-
siedade por antecipação, o sofrimen-
to sintomático, tudo isso são resquí-
cios de uma sociedade que evoluiu 

e vive na era do “fast” (rápido), do 
imediatismo. Entretanto, posso con-
firmar que a impaciência não é uma 
doença, mas precisa ser observada 
e cuidada para que não prejudique 
as atividades rotineiras. Exercite ser 
paciente, sei que vai dar trabalho no 
início, mas depois de certo tempo as 
coisas vão se acomodando e tudo fi-
ca mais fácil.

Essa atitude faz parte do horizon-
te mental e emocional de cada pes-
soa, e é desencadeada a partir de uma 
pressão eventual. A pessoa precisa ter 
consciência de que aquele momen-
to que solicita a paciência será tem-
porário, e em breve outros melhores 
virão. Há esperas diárias que exigem 
de nós essa atitude, como o dia casa-
mento, a gestação, a prova de vesti-
bular, ou uma viagem inesquecível. 

Portanto, faz-se necessário traba-
lhar a paciência, e existem técnicas, 

inclusive da Psicologia, que ajudam 
no incremento desta. Para alguns ca-
sos, apenas a psicoterapia pode au-
xiliar no desenvolvimento da calma. 
O auxílio de um profissional tende a 
contribuir para que o sujeito encon-
tre uma forma mais adequada de de-
senvolvê-la, a fim de que se trabalhe 
melhor esse aspecto, implicando as-
sim numa melhora de vida.
Boa leitura.

Em meados do ano de 2014 nos pe-
gamos submersos a muitas polêmicas, 
umas pequenas, algumas surpreenden-
tes e tantas outras que retiram a paz 
interior de tão revoltantes que são, e 
quem sofre com tudo isso? A população, 
com toda certeza. Além dos escândalos 
do mensalão, situação precária a qual 
o Brasil vivencia em termos de saúde, 
infraestrutura, e etc, etc, etc... Vêm aí 
às eleições, e já se iniciou o clima do 
“bom vizinho”, pois é nesta época que 
todos os candidatos usam aquela au-
réola de anjinho e se põem a apertar 
mãos, dar abraços calorosos e distribuir 
sorrisos, bem como tendem a prometer 
céus e terras. Claro, isso não seria algo 
“ruim” se junto às promessas e a fra-
ternidade viessem sinceridade, respeito 
e humildade para com o povo, gente 
que além de simpatia falseada, deseja 
uma vida mais digna e atos concretos, 
simples assim. Não estamos dizendo 
que não há, talvez, pessoas que inves-
tem na política com boas intenções, 
mas isso é uma pequena minoria (que, 
claro, não conquista um lugar ao sol 
por não ter exatamente a malícia da 
coisa). Do que adianta colocar-se a 
ouvir sem escutar? Tomar partido e 
apontar o dedo é fácil, quero ver fazer 
a diferença. Pensando nisso, nos muitos 
escândalos políticos brasileiros e nas 
prioridades do momento, tais como 
a luta por uma educação e saúde de 
qualidade, amenização do problema 
da seca, a busca de soluções para uma 
sociedade mais segura, e tantas outras 
coisas, o Jornal Expresso, na sua edição 
de nº 48, traz para você, 28 páginas de 
muito conteúdo informativo, espaço 
no qual abarca os principais aconte-
cimentos de Currais Novos e Região, 
e preparou uma página especial com 
detalhes do maior evento motociclístico 
do RN, que atrai grupos de amantes 
do Rock’n Roll e arte sob duas rodas 
de todo o país. Prepare-se para mer-
gulhar em instigantes leituras sobre as 
notícias mais quentes e atualizadas do 
momento. Quer saber? A gente conta!
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Alçando voos
O quase ex-presidente do IPEM/RN, Carlson 
Gomes (DEM), vai deixar o cargo no começo 
de abril visando disputar o mandato de depu-
tado estadual nas próximas eleições. Carlson 
já tem percorrido o estado tentando viabilizar 
sua candidatura.

Contraponto
A se confirmar a aliança do PMDB com o 
Democratas nas eleições proporcionais o filho 
do ex-prefeito Geraldo Gomes fica numa situ-
ação desconfortável, tendo em vista que os dois 
grandes adversários políticos do pai, o deputado 
Ezequiel e o ex-prefeito Zé Lins, são filiados 
ao PMDB. Nesse cenário há possibilidade do 
presidente do IPEM/RN não disputar o cargo. 

Estrago anunciado
Em Caicó, a decisão já anunciada da candidata 
a prefeita nas eleições passadas, Francielle Lopes 
(PPS), de disputar uma vaga na Assembleia 
Legislativa pode causar estragos, pelo menos 
locais, nas candidaturas de Vivaldo Costa 
(PROS) e Álvaro Dias (PMDB).

Virando às costas
A médica caicoense Verônica Alcântara (DEM) 
rompeu com o deputado Nélter Queiroz 
(PMDB). O motivo do rompimento parece 
ter sido uma quebra de compromisso por parte 
do deputado. Até o momento a médica não se 
posicionou sobre se vai apoiar outro candidato 
nas próximas eleições.

Cidade-problema
Em Currais Novos são muitos os problemas 
que a cidade passa, cada um com sua par-
ticularidade. A população, em sua maioria, 
permanece inerte. As autoridades competentes, 
nos Três Poderes, fazem ouvido de mercador 
ou meia culpa. 

Mais dois
No já embaralhado quadro político currais-
-novense, com pelo menos três candidatos locais 
– Carlson Gomes (DEM), Ezequiel Ferreira 
(PMDB) e Odon Jr. (PT) – mais dois nomes 
acenam com a possibilidade de ir à disputa, o 
ex-vereador Medeiros Paulino (PV) e Vilânio 
Assunção (PR), filho do ex-prefeito Vilani de 
Melo Lula.

Menos um
A divisão dos votos da cidade entre cinco candi-
datos – sem mencionar aqueles ditos forasteiros 
que já têm até acordos na cidade – pode acabar 
deixando Currais Novos, mais uma vez, sem 
representante no Palácio José Augusto.

EXPRESSO
POLÍTICO

Num arco de alianças que tende a 
crescer ainda mais com a proximidade 
do pleito, o Presidente da Câmara dos 
Deputados, Henrique Alves (PMDB), 
deve disputar o cargo de governador nas 
eleições de outubro. Seu companheiro 
de chapa seria o deputado João Maia 
(PR), mas parece que o seridoense será 
substituído, e para o Senado, que nessa 
eleição tem uma vaga apenas, deverá 
candidatar-se Wilma de Faria (PSB).

Henrique conseguiu reunir em 
torno de sua candidatura os mais 
importantes partidos do Estado, 
deixando de fora, até o momento, 
PT e PSD. O filho de Aluízio Alves 
deverá contar com o Senador José 
Agripino (DEM), o primo-prefeito 
de Natal, Carlos Eduardo (PDT) e o 
presidente da Assembleia Legislativa, 
Ricardo Motta (PROS), todos em seu 
palanque. Além de líderes de outros 
partidos, Henrique confia que seu 
primo, o Ministro da Previdência, 
Garibaldi Alves (PMDB), que na 
última eleição teve mais de um milhão 
de votos no Estado deverá ser seu 
maior cabo eleitoral. Henrique tenta 
integrar ainda ao seu projeto o vice-
-governador, Robinson Faria (PSD), 
que até o momento está alinhado com 
o PT e pretende disputar o cargo de 

governador.
Todavia, não é tarde para lembrar 

que no Rio Grande do Norte, em um 
passado não tão distante, alianças 
dessa forma foram mal recebidas 
pelo povo o que resultou na derrota 
Garibaldi, em 2006, e na derrota de 
Fátima Bezerra (PT), em 2008, para 
o governo do Estado e prefeitura de 
Natal, respectivamente.

Outro ponto que merece destaque 

é que a dupla que busca disputar a 
eleição majoritária no RN está ligados 
a diversas suspeitas de malversação 
com recursos públicos. O governo de 
Wilma (2003-2010) foi um dos que 
teve o maior número de escândalos 
na história do RN, a maioria das 
ações ainda tramita na justiça, mas 
recentemente o filho da ex-governadora 
foi condenado em um dos processos. 
Quando disputava a presidência da 

Câmara, em 2013, duas manchetes 
ligaram Henrique a fatos controversos: 
primeiro seu gabinete locava carros 
a uma empresa que não tem carros, 
depois um assessor de Henrique 
apareceu como sócio numa empresa 
que executava um volume significativo 
de obras oriundas de emendas do 
deputado, o escritório da empresa 
era vigiado pelo bode Galeguinho 
que ganhou o noticiário nacional.

No processo sucessório do Rio 
Grande do Norte, a pergunta da hora 
é se a governadora Rosalba Ciarlini 
(DEM) vai encarar as urnas e disputar a 
reeleição. Isso porque, além de enfrentar 
complicações judiciais em razão das 
eleições municipais de Mossoró, o 
Governo Rosa tem péssimos índices 
de avaliação e há pelo menos dois 
anos está passando por crises políticas, 
administrativas e judiciais.

 Desde o rompimento precoce 
com o vice-governador, Robinson 
Faria (PSD), a governadora começou 
o seu calvário à frente do Governo do 
Estado, de lá pra cá desenrolou-se um 

processo de isolamento da governadora, 
chegando ao ponto do próprio Presidente 
Nacional do Democratas, o senador 
José Agripino, reconhecer que houve 
um distanciamento da Rosa.

 Administrativamente a gestão da 
democrata enfrentou greves desde que 
começou, ainda em 2011. Os professores 
da rede estadual sem dúvida foram os 
grandes protagonistas dos movimentos 
grevistas, mesmo tendo sido durante 
a gestão democrata que a categoria 
recebeu o maior reajuste salarial da 
história, com a implantação do Piso 
Nacional da Educação. Até a Polícia 
Militar, que juridicamente não pode 

exercer o direito de greve, ensaiou uma 
paralização.

 No âmbito jurídico o Estado do 
Rio Grande do Norte e a governadora 
foram acionados diversas vezes para a 
garantia de direitos das mais diversas 
naturezas, chegando ao ponto de contas, 
como a dos contratos publicitários 
do Governo, terem sido suspensas. A 
mais recente ação pede a suspensão 
dos contratos publicitários mais uma 
vez, e um bloqueio da ordem de 25 
milhões de reais.

 Mesmo com um cenário bastante 
desfavorável a governadora tem dado 
sinais que vai à reeleição, só não o 

fará caso o partido lhe negue legenda. 
Nos últimos dias ela tem percorrido o 
estado no lançamento do programa 
RN Sustentável, financiado através de 
empréstimo junto ao Banco Mundial.

Com grande parte dos motociclistas 
que foram à Currais Novos participar do 
XII Cactus Moto Fest sendo de outros 
estados, os políticos, que normalmente 
têm colocado o pé na estrada nesse 
ano de eleições, quase não apareceram 
em Currais Novos. De candidatos 
que certamente disputarão o pleito 

de Outubro, somente os deputados 
Ezequiel (PMDB), Márcia Maia (PSB) 
e Tomba Farias (PSB), que vão pra 
reeleição. Além deles, também estava o 
ainda presidente do IPEM/RN, Carlson 
Gomes (DEM), que deve deixar o cargo 
no começo de Abril para disputar 
uma vaga na Assembléia Legislativa. 

Presença aguardada por aliados, o 
governadorável do momento, Henrique 
Alves (PMDB), não deu as caras. A 
governadora Rosalba Ciarlini (DEM), 
que oficialmente não se manifestou 
sobre a reeleição, e o vice-governador 
Robinson Faria (PSD), que desde que 
rompeu com Rosalba anuncia que será 

candidato, também não vieram. Em 
outros tempos referência eleitoral no 
Rio Grande do Norte, Currais Novos 
vem perdendo força política nos últimos 
pleitos e não vem recebendo mais tanta 
atenção dos políticos. Como resultado, 
basta observar as poucas obras e ações 
que chegam a cidade.

HENRIQUE ALVES E WILMA DE FARIA VÃO CAMINHAR JUNTOS PARA GOVERNO E SENADO

ELEIÇÕES 2014

REELEIÇÃO OU NÃO, EIS A QUESTÃO?

POLÍTICOS QUASE NÃO APARECERAM NO CACTUS MOTO FEST 2014 
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//Faz-se possível constatar um cresci-
mento significativo neste setor, deixando claro, 
assim, que existe uma notória expansão de 
opções de moradia, aquecimento econômico 
e desenvolvimento das cidades.

Nos últimos anos o mercado da 
construção civil vem crescendo acelera-
damente no Brasil, e em Currais Novos 

esse cenário não se mostra diferente. 
Prédios, residências fixas, condomínios 
e até mesmo moradias em locais mais 
tranquilos, como uma segunda casa, 
foram construídos aproveitando o embalo 
do aumento da renda e da expansão 
de crédito ofertada em parceria com 
o Governo Federal.

Esta aparente facilidade faz com 
que a economia se mantenha aquecida, 
pois quanto maior a oferta, maior será 

a procura, o que torna o público cada 
vez mais exigente. Para atender a ampla 
demanda é necessário que o setor se torne, 
além de criativo, um elo de respeito às 
regras e produtos, satisfazendo assim, os 
anseios da população e às necessidades 
da cidade como um todo.

Para este ano de 2014, a expec-
tativa é que o mercado continue em 
alta, mesmo com a Copa do Mundo 
e as Eleições que se aproximam. De 

acordo com o corretor de imóveis, 
Vitório Araújo (Prohabitar Imóveis), 
o aquecimento das vendas também se 
aplica ao município de Currais Novos.

Um exemplo disso foi o grande 
número de contratos fechados quando 
da realização do último Feirão da 
Casa Própria, realizado nos dias 14 
e 15 de março, ocasião na qual tanto 
residências quanto loteamentos foram 
alvo de bastante procura na busca da 
realização do sonho da casa própria. 
Ainda segundo Vitório, os consultores 
imobiliários desempenham um papel 
importante na aquisição destes bens, 
pois, além de facilitar a realização deste 
sonho, os mesmos resolvem a contento 
toda a parte burocrática envolvida no 
fechamento dos contratos. 

Outro ponto positivo deste “boom” 
no município curraisnovense é a vinda 
de novos cursos para a Universidade 
Federal, fazendo com que o ramo das 
construções civis tenha uma progressão 
maior para suprir a necessidade de 
moradia desses futuros alunos.

O corretor Paulo Eduardo (Condomí-
nios Parque das Pedras e Parque Brejuí) 
concorda que as vendas imobiliárias 
podem crescer ainda mais, uma vez 

que a terra da Scheelita está vivendo 
um momento de grande expansão 
com a reativação das minerações e a 
chegada dos parques eólicos. 

O diferencial na área a ser adquirida, 
incluindo local privilegiado, segurança e 
comodidade, também contribui bastante 
para alavancar as vendas, a exemplo 
do Condomínio Parque Brejuí que 
atualmente está com mais de 60% 
dos lotes vendidos.

Apesar da falta de chuvas e da bu-
rocracia exigida para a liberação das 
terras, este é um dos melhores momentos 
que a economia curraisnovense vive, 
aumentando seu fluxo financeiro. Visto, 
pois, que é imprescindível adquirir todo 
o material necessário para as edificações, 
sempre renovando o estoque das lojas 
de material de construção; geração de 
emprego, por meio da mão de obra 
qualificada (engenheiros, pedreiros, 
serventes, etc.); escrituras registradas 
em cartório, movimentando o setor; 
aumento da segurança residencial na 
cidade, seja por pessoas ou empresas; 
enfim, todos crescem em conjunto, 
afirma em seu discurso Paulo, desejoso 
que o comércio imobiliário permaneça 
em ascensão por longos anos.

O COMÉRCIO IMOBILIÁRIO ESTÁ A 
TODO VAPOR EM CURRAIS NOVOS

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

EM ALTA

Aumento da renda e expansão de crédito favorecem a construção de mais moradias. Ao observar de forma panorâmica Currais Novos, percebe-se o tamanho crescimento no comércio imobiliário. 



Atualidades TERÇA-FEIRA 17 DE DEZEMBRO 2013 05 

//Reconhecido pelo seu dom na culinária, 
o chef  curraisnovense é exemplo de persistência 
e determinação.

 Com um talento nato e referência na 

gastronomia do Seridó, o jovem Walter 
Dantas foi escolhido pelo SEBRAE 
para exibir sua história, em um curta 
metragem, em mídia nacional. Aluno 
da educação empreendedora em 2003, 
através do Serviço Brasileiro de Apoio 

as Micro e Pequenas Empresas, o chef  
teve sua história de vida transformada 
a partir dos ensinamentos obtidos, 
fundamentais na sua jornada.

Convidado a produzir um vídeo, 
que fora veiculado no intervalo do 
Fantástico, na Rede Globo, no último 
domingo, 16 de março, além de exibições 
nos cinemas de todo o Brasil por um 
período, ele teve a vida encenada de 
forma singela e emocionante, reflexo 
de sua perseverança, determinação e 
uma culinária de qualidade.

As gravações aconteceram no dia 
23 de fevereiro, no próprio Restaurante 
Quintal da Villa em Currais Novos, de 
propriedade de Walter, e contou com 
uma grande equipe para a produção, 
bem como com a participação de vários 
figurantes.

Sempre batalhador, o menino que 

cresceu vendo a sua mãe preparando 
delícias na cozinha, virou um homem 
com grandes sonhos e muita criatividade. 
Sonhos estes que se transformaram em 
realidade, pois Walter não desistiu diante 
das dificuldades, e hoje é conhecido 
pelo tino nos negócios e pela arte 
gastronômica, dando muito orgulho 

aos curraisnovenses, principalmente 
por ter sido a Princesa do Seridó o 
berço dessa concretização de planos.

Walter Dantas, um homem de fibra 
com brilho nos olhos que fez de Currais 
Novos palco das suas conquistas. O 
resultado dessa saga virou um filme 
inspirador e surpreendente.

WALTER DANTAS ELEVA MAIS UMA VEZ O 
NOME DE CURRAIS NOVOS EM MÍDIA NACIONAL

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

O HOMEM
QUE VIROU A MESA

O chef Walter com os atores 
e equipe de gravação
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//Insegurança provoca medo e gera 
revolta na população curraisnovense que 
está à mercê da bandidagem.

Atualmente, um dos problemas 
que mais chamam a atenção das 

pessoas em todo o Brasil é a questão 
da Segurança Pública, ou a falta dela, 
isso porque os governos ao longo 
dos tempos pouco investiram, ou 
investem, nas suas polícias. Fato é 
que a segurança pública sempre foi 
esquecida e sucateada através dos 
anos.

Em Currais Novos não é diferente. 
A violência e a criminalidade crescem 
em proporções gigantescas e o governo, 
de mãos atadas, apenas assiste o cres-
cimento incontrolável desta prática 
que só prejudica a população. 

Este problema não deve ser visto 
meramente como uma questão de 

polícia. Para que aconteça verdadei-
ramente o cumprimento de regras e 
a execução das leis penais, é preciso 
que haja a interação entre os Poderes 
Públicos, sociedade civil e que aconteça 
uma real organização mediada, e em 
parceria, com os órgãos responsáveis 
pela segurança. Caso não aconteça 
este apoio, a Polícia sozinha e sem 
aparatos nada poderá fazer, e assim 
como a população, estes profissionais 
comungarão do mesmo sentimento 
de frustração.

Para discutir este tema na Princesa 
do Seridó e buscar soluções eficazes 
para a problemática, no início deste 

ano, mais precisamente na segunda 
quinzena de janeiro, o Secretário 
Estadual de Segurança Pública do 
RN, Aldair da Rocha, esteve reunido 
com o prefeito Vilton Cunha, vere-
adores e membros do Gabinete de 
Gestão Integrada Municipal, para 
pensarem tal questão.

Na oportunidade, foi exposta a 
real situação em que se encontra a 
cidade de Currais Novos e as precárias 
condições de trabalhos dos policiais 
civis e militares que estão lotados no 
município. Além da falta de efetivo, 
estes se encontram sem estrutura física 
adequada, material de expediente, 
precariedade nas viaturas, armamen-
tos, munições e com dificuldade de 
alimentação.

De lá para cá, nada foi feito, nenhuma 
medida enérgica foi realizada e a 
situação está piorando cada vez mais. 
Em contato com Policiais Civis, foi 
nos informado que a estrutura física 
do prédio apresenta-se totalmente 
deteriorada, fiação exposta, falta 
papel e tinta para a impressão de 
BO, não há efetivo suficiente para 
atender as ocorrências e por aí vai. 
O resultado de tudo isso? Assaltos, 
tentativas de homicídios, rivalidade 
entre gangues. Esses acontecimentos 
são uma constante na ex-pacata Terra 
da Scheelita. Sendo assim, com o 
atual quadro que vemos no município, 
como a Polícia cumprirá sua árdua 
missão de combater o mal e resgatar 
a ordem ferida?

POPULAÇÃO CURRAISNOVENSE SOFRE COM A FALTA DE SEGURANÇA
LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

DE MÃOS ATADAS
Delegacia Civil de Currais Novos sofre 
com a falta de estrutura
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ARANHA
DA ARTE AO 
ESPORTE

Trabalhos manuais em alto relevo 
que transformam a prata boliviana ou 
chapa de offset em arte, na sua mais 
pura essência. Assim é o admirável 
trabalho realizado pelo artista plástico 
Jozinaldo Silva, popularmente conhecido 
como “Aranha”.

Com simplicidade na sua fala, e jeito 
tímido, ele relatou que os primeiros 
trabalhos surgiram por volta do ano 
2000, quando observava um docente 
do CEFET/Natal, o Professor Calado, 
esculpindo uma figura do zodíaco. 
Com as sobras, Aranha tentou imitar o 
professor e foi então que descobriu suas 
habilidades manuais e artísticas, que 
atualmente estão ainda mais delicadas, 
porém com traços fortes, que revelam 
personalidade, e constantemente são 
aperfeiçoadas.

De lá para cá, muitas criações surgiram 
pelas mãos do artista, principalmente 
os temas religiosos e nordestinos, os 
quais ele diz serem os que mais lhe 

inspiram. Entretanto, sua paixão não 
se resume apenas às artes manuais, 
visto, pois, que o esporte igualmente 
lhe tira o fôlego.

Aranha é um homem perseverante, 
exemplo de dedicação, e também um 
atleta que já conquistou muitos títulos 
ao longo de suas competições, sendo 
um desportista de ouro. Entre as suas 
premiações em campeonatos, ele foi 
bicampeão 2012/2013 na Corrida dos 
Comerciários; campeão na Corrida 
Soldados do Fogo, no ano de 2012; e 
vice em 2013, todas na categoria dos 
5km, realizadas na cidade de Natal.

Para quem ainda não conhece as 
obras do mestre Aranha, em seu perfil 
no Facebook (Aranha Jozinaldo), há 
um álbum dedicado especialmente a 
elas, onde você poderá apreciar as 
belezas esculpidas por ele. E ainda, 
para quem desejar conhecê-lo melhor, 
o mesmo trabalha como Porteiro no 
IFRN, ambiente no qual é recepcio-
nando com alegria por todos que por 
lá passam.

//O ARTISTA PLÁSTICO JOZINALDO 
SILVA, ARANHA, SEMPRE QUE PODE 
DEDICA SEU TEMPO ÀS DUAS GRANDES 
PAIXÕES: A ARTE E O ESPORTE.

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Aranha exibe uma de suas obras que 
retrata a temática “Vaquejada”.

Com traços fortes, que revelam personalidade, o 
artista esculpe a tela intitulada “Sagrado Coração”.

Como desportista, Aranha é um atleta que já conquistou muitos títulos 
ao longo de suas competições.
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Sob a responsabilidade da curraisnovense 
Aline Pricila, com a finalidade de promover 
o conhecimento através de atividades 
turístico pedagógicas, a empresa CN 
Turismo expande seus serviços na região 
do Seridó.

O Turismo Pedagógico é visto atualmente 
como uma ferramenta importantíssima 
na assimilação e experiência educacional 
interativa entre o aluno e seu meio, 
conduzindo-o a uma visão mais crítica 
por meio das vivências, sendo também 
relevante para o desenvolvimento de 
seus aspectos cognitivos afetivos e sociais.

Com formação técnica em Guia 
de Turismo pelo IFRN, credenciada 
pelo Ministério do Turismo, portando 
licenciatura em Geografia e especialização 
em Gestão Ambiental e Geografia do 
Semiárido, bem como estágios com 

experiência na Capital - nas Agências 
CVC e Wheltour -, a proprietária da 
CN Turismo oferece aos seus clientes, 
além de viagens de estudos para escolas 
e universidades, pacotes turísticos para 
eventos, incluindo festas de aniversários, 
formaturas, casamentos, entre outros. 
Para que o objetivo proposto na viagem 
seja alcançado, o trabalho é organizado 
com responsabilidade e seriedade, 
pois a empresa desenvolve o roteiro 
turístico pedagógico de acordo com a 
necessidade da instituição ou de seus 
grupos de passeios. 

E quando o assunto é viagem, a CN 
Turismo é especialista no ramo. Com 
uma estrutura diferenciada, dispondo 
de serviços com qualidade e conforto, 
seus pacotes incluem o translado em 
veículos de classificação turística equipados 
com ar condicionado, som e DVD; guia 
regional e monitor acompanhando todo 

o roteiro; guia local; serviço de bordo; 
alimentação nos itinerários solicitados; kit 
de material pedagógico para anotações; 
crachá credencial; pulseiras de identificação; 
ficha de saúde; hospedagem; DVD com 
fotos; e o principal: seguro viagem.  De 
acordo com Aline, em todas as viagens 
turísticas, sejam elas de lazer ou pedagógicas, 
é obrigatória a contratação do seguro 
viagem para cada membro do grupo, 

além do acompanhamento de um guia 
credenciado pelo Ministério do Turismo, 
no exercício de sua função.

Atualmente os percursos mais solicitados 
são: Natal; Olinda e Recife; e, João Pessoa 
e Fortaleza, mas a empresa disponibiliza 
trajetos como Roteiro Seridó, incluindo 
as cidades de Currais Novos, Acari, 
Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, 
Lagoa Nova e Parelhas, ou os grandes 

destinos, como Minas Históricas; Santa 
Catarina com Beto Carreiro; Gramado; 
Foz do Iguaçu; Florianópolis; Lençóis 
Maranhenses; Chapada Diamantina; 
Pantanal; Amazônia, etc.

Para montar seu roteiro, basta procurar 
a sede da CN Turismo, situada à Rua 
Bernadete Xavier, nº 161, no Centro de 
Currais Novos, ou através dos contatos 
(84) 3412-1209| 9968-5194| 8714-1209.

EDUCAÇÃO E
ENTRETENIMENTO
CN TURISMO, EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PASSEIOS PEDAGÓGICOS, EXPANDE 
SEUS SERVIÇOS NO SERIDÓ

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

CN Turismo levou um grupo do CCT para conhecer a Ponta do Seixas, em João Pessoa.
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A 12ª edição do Cactus Moto Fest, ocorrida no último final de semana em 
Currais Novos, foi sucesso de público, não é a toa que a festa é considerada o 
melhor evento motociclístico do Rio Grande do Norte.
Como já é tradição, a cada ano o Cactus Moto Fest vem atraindo um número 
maior de visitantes, que além de promover uma reunião entre os amigos 
motociclistas, impulsiona a economia local, injetando dinheiro no município 
durante os três dias de festa. 
De acordo com um dos organizadores do evento motociclístico, Jadson Gomes 
de Araújo, este ano a festa superou em números de inscrições. Ao todo, o 
município de Currais Novos foi prestigiado por 14 Estados brasileiros, divididos 
entre os 479 motoclubes que se inscreveram, somando 3.010 motociclistas 
cadastrados.
Jadson ressaltou os aspectos positivos da festa, a exemplo da parceria entre 
o Cactus Moto Clube e as Secretarias Municipais de Turismo e Infraestrutura 
no sentido do reposicionamento das barracas, na praça de alimentação, 
aproveitando melhor o espaço e, a participação das concessionárias como 
Yamaha, Honda, Traxx, Shineray e Suzuki (Recife) que exibiram seus produtos 
nos stands montados na área do evento.
Como sempre, a festa agradou aos mais variados públicos, que durante os três 
dias de festa lotaram os espaços reservados às atrações: o palco da Praça 
Cristo Rei, o do Largo do Tungstênio e a tenda eletrônica da Heineken.

TRADIÇÃO:
CACTUS MOTO FEST É 
SUCESSO DE PÚBLICO

Praças Tomaz Salustino e Cristo Rei tomadas pelos motociclistas e população

Largo do Tungstênio Hotel também lotado

Máguinas potentes estacionadas na laterla da Praça Cristo Rei

Café da manhã de despedida dos motociclistas
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O CACTUS MOTO CLUBE AGRADECE A TODOS OS PARCEIROS 
QUE AJUDARAM NA REALIZAÇÃO DO CACTUS MOTO FEST 2014
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Se alguém perguntar quem é o 
seridoense Francisco Augusto Dantas, 
provavelmente poucos saberão dizer 
de quem se trata, mas basta falar em 
“Titico Taxista” que a resposta será 
unânime: o melhor taxista em prestação 
de serviços da categoria!

Curraisnovense de nascimento e 
acariense de coração, Titico Taxista, 
como é popularmente conhecido, há 
15 anos faz parte do cotidiano das 
pessoas levando-as e trazendo-as no 
sentido Acari/Currais Novos, o que 
faz com que esta rotina favoreça no 
aprimoramento e estreitamento do 
seu relacionamento com os clientes.

No início de sua trajetória, em 
1999, Titico revela que era um taxista 
simples, apenas com alguns passageiros, 
e isso não lhe agradava. Entusiasta 
e perseverante, ele queria mais. Em 
2008 começou fazendo a diferença, e 

hoje, no táxi do Titico é assim: DVD 
portátil, com uma tela para cada 
cliente; ar-condicionado; balinhas 
com e sem açúcar; jornal; revistas; 
acesso à internet; cardápio musical; 
medicamentos para primeiros socorros; 
lixeira educativa; GPS; protocolo de 
encomenda; book contando a história 
do táxi; além da simpatia e atenção do 
próprio motorista, que está apresenta-se 
sempre muito bem vestido, e com um 
impecável nó na gravata.

Esta irreverência e ousadia é o 
que contribui na fidelização dos 
clientes e estes passam a ser a sua 
maior propaganda, pois quem gosta 
indica os serviços do taxista que tão 
bem representa a classe.

“Case de sucesso” do Sebrae, 
sempre que convidado Titico leva sua 
experiência de vida para as pessoas, 
mostrando que é possível tornar 
realidade os sonhos. Nas ruas, em 
entrevistas aos mais variados veículos 

de comunicação ou em palestras 
nas Universidades, sua ideologia é a 
mesma: para crescer na profissão não 
é necessário ser superior aos outros, 
basta melhorar a cada dia e ter amor 
pelo que faz.

Casado e pai de três filhos (de 3, 9 e 
12 anos de idade), para ele a família é 
fundamental neste processo de evolução. 
Todos os dias temas como educação 
financeira, disciplina e pontualidade 
são compartilhados no seio familiar 
para que seus filhos também cresçam 
seguindo estes princípios básicos.

E por falar em laços de carinho, 
Titico ressalva que seus clientes fazem 
parte de uma grande família, pois com 
a convivência, muitas vezes diária, é 
possível conhecer o perfil e identificar 
as necessidades individuais. E como 
ele mesmo diz, o seu cliente está em 
primeiro lugar e na “Vou de Taxi é 
assim: ou você vai ou você manda. 
O importante é chegar!”. 

Para melhorar a qualidade de 
vida, muitas pessoas apostam em 
dietas equilibradas, ricas em fibras, 
proteínas, minerais, etc. O comércio 
oferece uma gama de produtos 
do gênero, no entanto, todos são 
quimicamente fortificados.

Este é um dos principais fatores 
que contribui para a crescente 
comercialização e ingestão de 
produtos orgânicos, como uma 
forma de limpar as impurezas do 
organismo, agregando benefícios 
à saúde.

Com o cultivo natural em solos 
equilibrados todos saem ganhando, pois 
é preservada a qualidade nutricional 
dos alimentos e tanto o homem do 
campo quanto a terra permanecem 
isentos do contato com as substâncias 
tóxicas e aditivos químicos que tanto 
mal provocam a curto e longo prazo.

Através da parceria entre SEBRAE, 

Fundação Banco do Brasil e Banco 
Nacional do Desenvolvimento (BNDES), 
foi criada no município de Currais 
Novos a PAIS (Produção Agrícola, 
Integrada e Sustentável) que vem 
realizando todos os sábados uma 
feira agroecológica, no horário das 
05 às 10h, em frente ao Banco do 
Brasil e a procura vem aumentando 
gradativamente.

Criado por um angolano o cultivo e 
manejo se baseia na racionalização e no 
respeito ao meio ambiente, fortalecendo 
e incentivando os pequenos negócios 
da agricultura familiar, envolvendo 
aproximadamente 25 produtores das 
comunidades São Luiz, Namorados, 
Quandú, Povoado Cruz, Terra Nova, 
Pedra Preta, Totoró e Maxinaré.

Na feira orgânica é possível encontrar 
frutas, verduras, legumes, além de 
ovos e galinha caipira. Esta é uma 
ótima oportunidade para quem deseja 
se alimentar bem e com qualidade, 
fugindo dos alimentos industrializados.

EMPREENDEDORISMO ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL:TITICO, TAXISTA SERIDOENSE, FEZ DA SUA PROFISSÃO UMA ARTE

CRESCE A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS 
ORGÂNICOS EM CURRAIS NOVOS

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Feirinha montada todos os sábados pela manhã em frente ao Banco do Brasil
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A gestão lagoanovense, em parceria 
com a Coordenadoria de Defesa Civil, 
realizou nos últimos dias a entrega de 254 
filtros, referente ao Programa Operação 
Pipa, aos agricultores pronafeanos 
das seguintes comunidades: Distrito 
de Manoel Domingos, Assentamento 
José Milanês, Assentamento Santana, 
Sítio de Dentro, Barro Branco, Sítio 
Umarizeiro e Assentamento Cícero 
Anselmo.

Na solenidade, que fora preparada 
para a ocasião, estiveram marcando 
presença o prefeito de Lagoa Nova 
João Maria Alves de Assunção, o 

Secretário Municipal de Agricultura 
Paulo Vandi, o Coordenador 
Municipal de Defesa Civil Wallace 
Frade, o vereador Gilvan de Emídio, 
além de José Eliênsio, membro do 
Conselho Fiscal da Defesa Civil e 
dos Presidentes de Associações, José 
Pedro do Assentamento José Milanês, 
Zé Vanilson da Associação do Barro 
Branco e João Catota do Assentamento 
Santana. 

Com a feitura de tal entrega, a 
Defesa Civil e o poder municipal, 
sempre preocupados com o bem estar 
e satisfação da população, espera que 
com a aquisição desses filtros as pessoas 
contempladas possam ter a sua água 

de consumo filtrada, evitando assim 
contrair doenças ocasionadas pelo 
líquido sem tratamento adequado. 

Ainda no último dia 07 de março, 
foram atendidos e também benediadas 
as comunidades de Buraco de Lagoa, 

Chá do Espinheiro, Mar Vermelho, 
São Francisco, Assentamento São 
José e Assentamento São Pedro.

Uma questão importante a se 
discutir demandou o encontro do 
prefeito João Maria Assunção com 
os gestores de Cerro Corá, Novinho; 
de Bodó, Tinhá; e do representante 
de Santana do Matos, na manhã 
da quinta-feira (20). O assunto era 
energia eólica.

Junto aos representantes da empresa 
Gestamp Eólica Brasil, envolvida na 
construção de parques de energia eólica 
na área de três desses municípios, eles 

travaram um forte diálogo sobre as 
implicações, objetivos  e benefícios 
advindos da implantação desse serviço. 
O encontro se deu no Gabinete, 
localizado no Palácio Serrano, sede 
do Executivo Municipal.

Na ocasião foram abordados 
detalhes importantes condizentes 
a alíquota do ISS (Imposto Sobre 
Serviços), que diz-se de um tributo 
municipal e incide sobre a prestação, 
por pessoas físicas e jurídicas, de ofícios 
listados sujeitos ao imposto. Tão logo, 
essa taxa varia conforme a legislação 

de cada cidade, alcançando de 2 a 
5%. Destarte, no caso dos municípios 
mencionados ela é diferenciada, por 
isso, no acontecimento foi sugerido aos 
gestores a possibilidade de unificação 
da alíquota do ISS nas suas regiões. 

O projeto da Gestam Eólica Brasil 
consiste na construção de 27 aero 
geradores que serão distribuídos 
da seguinte forma: Lagoa Nova 
comportará 10 unidades, Bodó ficará 
com 6 unidades, Cerro Corá será 
favorecida com 5 unidades e Santana 
do Matos obterá 6 unidades.

Na noite da última sexta-feira 
(21), aconteceu a abertura oficial do 
retorno das atividades esportivas do 
Ginásio Vereador Vicente Alves de 
Souza, Distrito Manoel Domingos 
em Lagoa Nova. A ocasião fora uma 
reconquista bastante esperada pela 
população serrana, que aguardava 
ansiosa pelo funcionamento do espaço. 
Para oficializar a data foi promovido 
um grande torneio de futsal, ocasião 
na qual 10 times estiveram inscritos, 
e o prefeito João Maria Assunção 
também marcou presença, inclusive 
participando de algumas partidas, 
vindo a atuar como atacante do 
América. O campeonato contou 
com um grande público prestigiando 

os atletas, momento este que fora a 
primeira prática esportiva de 2014. O 
torneio teve a realização da prefeitura 
de Lagoa Nova e colaboração de 
Pedro Guimarães, responsável pela 
organização da sequência das partidas.

Em seu discurso, o gestor lagoanovense 
afirmou que “a partir desta data, o 
Ginásio Esportivo Vereador Vicente 
Alves de Souza, agora recuperado, está 
entregue à comunidade desportista do 
Distrito Manoel Domingos para que 
possam assim exercer suas atividades, 
prática de grande importância para 
todos”, concluiu João Maria. O resultado 
do campeonato ficou da seguinte forma: 
Comercial São Caetano conquistou 
o primeiro lugar, em segundo ficou 
São Caetano, e em terceiro o time 
do Real Madrid.

BENEFÍCIO

ECONOMIA ESPORTE

PREFEITURA E DEFESA CIVIL DE LAGOA NOVA 
DISTRIBUÍRAM FILTROS AOS AGRICULTORES

LAGOA NOVA FOI PALCO DE DISCUSSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 
ENERGIA EÓLICA JUNTO A REPRESENTANTES DA GESTAMP EÓLICA BRASIL

GINÁSIO VEREADOR VICENTE ALVES DE SOUZA TEM 
SUAS ATIVIDADES RETOMADAS EM LAGOA NOVA 
COM TORNEIO DE FUTSAL

JEAN SOUZA
DO JE RN

JEAN SOUZA
DO JE RN

JEAN SOUZA
DO JE RN

O gestor de Lagoa Nova, João Maria, entregou filtros aos pronafeanos.

Prefeito de Lagoa Nova se reuniu com a Gestamp para esclarecimento sobre a implantação

João Maria participou de campeonato esportivo alusivo a reabertura do Ginásio
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//Portal oferece credibilidade na 
informação e busca constante renovação 
dos serviços para agradar os leitores.

Sempre buscando inovar e expandir 
os serviços ofertados, bem como 
principalmente agradar ao leitor virtual, 
que é exigente e transparente quando 
se trata de verbalizar a opinião, o Blog 
JeanSouza.com.br passa a frente, se 
revigora, e exibe nos próximos dias 
um layout diferenciado. Preparado 
com todo carinho, o novo ambiente 
apresentará espaço para colunistas, 

e ainda outras facilidades no acesso, 
que vem para modernizar a página e 
trazer ao internauta mais comodidade.

Já há 4 anos no ar, o portal é um 
veículo informativo de grande acesso 
que procura manter a neutralidade 
das notícias, ou seja, sem aderir certos 
partidarismos, tendo constantemente 
abarcado as notícias mais quentes e 
curiosas, além de também compor em 
seu conteúdo coberturas fotográficas 
de eventos em Currais Novos e Região, 
dispondo do Jornal Expresso em formato 
PDF, para aqueles que não tiverem 
acesso a versão impressa.

Na ponta dos dedos ao transcrever 
as informações, e num clique atento 
para o registro de imagens importantes, 
o idealizador do blog, o empreendedor 
Jean Souza, não poupou esforços e 
vem se dedicando arduamente a 
esse espaço: “O blog é um projeto 
pessoal antigo, sempre tive vontade de 
tê-lo, mas só de uns anos pra cá senti 
realmente a necessidade de prepará-lo. 
Todos os dias penso em coisas novas 
a implantar, mas às vezes a correria 
diária e as outras atividades que tenho 
acabam ocupando um pouco mais 
o meu tempo, o que faz com que 

adie alguns planos. No entanto, sou 
uma pessoa perseverante, criativa, e 
tenho percebido a excelente aceitação 
do público com o meu portal. Isso 
me deixa muito feliz e satisfeito, e 
dá mais vontade de investir nessa 
ideação”, disse Jean.

Com um design preparado e 
cuidadosamente detalhado através 
de John Carlos, e a programação 
excepcional do jovem Caio Vidal, o 
blog JeanSouza vem com a temática 
“Copa do Mundo”, pois, que, os 
planos daqui em diante  é que este 
mude em média duas vezes ao ano 

de “cara”, oferecendo assim uma 
maior autenticidade no seu formato.

Vale salientar que o portal tem 
sido muito bem cotado no ranking 
do site Alexa.com, que é responsável 
por verificar a quantidade de acessos 
diários. Isso só mostra que as pessoas 
tem acreditado e estado presente 
também ao longo das transformações 
passadas pelo blog, que já alterou 
sua paginação cerca de 4 vezes. 
Portanto, muda-se o layout, mas a 
credibilidade continua a mesma. O 
blog JeanSouza.com.br e você, lado 
a lado com a notícia todos os dias.

NOVODENOVO
BLOG JEANSOUZA.COM.BR TRAZ PARA O LEITOR VIRTUAL UM LAYOUT 
COM A TEMÁTICA DA “COPA DO MUNDO” E VÁRIAS OUTRAS NOVIDADES 

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN
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A cidade de Currais Novos é con-
siderada polo no quesito saúde, mas a 
estrutura tem necessitado de uma re-
vigoração, renovação e ampliação dos 
serviços, a fim de que melhor atenda 
a demanda, que tem sido crescente. 

Esta é uma área de prioridade para 
se manter o bem estar e a qualidade 
de vida de todos.

Pensando sempre no melhor para o 
município, a Clínica CEOM, instalada 
há alguns anos nesta região, não tem 
economizado ideias e planos para colocar 
em prática um sonho antigo dos seus 

idealizadores, equipe e fundadores. Em 
breve, Currais Novos ganhará uma 
ampla estrutura hospitalar privada 
que terá como intuito a realização de 
procedimentos cirúrgicos e obstétricos.

O projeto, além dos inúmeros 
benefícios que trará, contará ainda 
com sala operatória grande e equipada, 

apartamentos confortáveis para os 
pacientes e familiares, dentre tantos 
outros espaços que estão sendo cuidado-
samente organizados para a edificação 
do espaço. Faz-se importante salientar 
que na nova estrutura de saúde serão 
realizados procedimentos particulares 
e de convênios.

Deste modo, a unidade hospitalar 
a ser construída em Currais Novos 
se dará graças a um prolongamento 
da Clínica CEOM, anteriormente 
citada, com o objetivo principal de 
suprir uma necessidade de melhor as-
sistência médica-hospitalar a Currais 
Novos e toda a região.

A mulher moderna deseja aperfeiçoar-
-se na arte do embelezar-se, não apenas 
para que as outras pessoas a vejam, mas 
principalmente para si mesma. Por isso, a 
loja o “O Boticário” de Currais Novos não 
dormiu no ponto e está sempre atenta às 
novas tendências do mundo da perfumaria 
e dos cosméticos. 

Logo, preocupada em deixar as mulheres 
cada dia mais exuberante por dentre e por 
fora, além de cheias de atitude, a franquia, 
percebendo a grande procura pelo serviço, 
abriu as inscrições para mais um maravi-
lhoso e prático Curso de Automaquiagem, 
que se dará nos dias 04 e 05 de abril, na 
própria loja, tendo como ministradora do 
momento Joênia Karine, contando ainda 
com o auxílio de Sueli e Rosana.

O Curso será também uma excelente 
oportunidade para lançar a coleção Ou-
tono-Inverno, intitulada de “Make B. 
Barroco Tropical”, que veio repaginada, 

cheia de glamour e muito brilho. Toda a 
opulência das pedrarias e lantejoulas estará 
novamente em evidência, dividindo os 
spotlights com a delicadeza das rendas e a 
sofisticação do preto. A cartela de cores da 
coleção, resultado de uma parceria entre o 
estilista Ronaldo Fraga e o make up artist 
Fernando Torquatto, reflete tendências 
da próxima estação e tem o verde-oliva 
como cor chave. 

A coleção foi desenvolvida a partir 
da mais alta tecnologia Fusion Colorist 
™, que proporciona alta pigmentação, 
ultrafixação e textura cream-powder. 
Além de garantir um acabamento matte 
ou metálico, as sombras permitem que 
seja criado um incrível efeito 3D ao se 
misturar os tons. Dentre as novidades 
você encontra os batons com a exclusiva 
textura mate, sombras com tecnologia 
Fusion Colorist™, esmaltes, acessórios e 
uma fragrância exclusiva, sendo alguns 
dos produtos que homenageiam a cultura 
brasileira e são perfeitos para te deixar 

ainda mais linda e na moda.
Inscreva-se já! Dirija-se até a loja “O 

Boticário”, localizado na Praça Cristo Rei, 
nº 48, Centro ou entre em contato pelo 

telefone (084) 3412-1132 e participe. Não 
perca mais tempo, as vagas são limitadas. 

INVESTINDO

BELEZA E SOFISTICAÇÃO

NA SAÚDE
CLÍNICA CEOM AMPLIARÁ OS SEUS SERVIÇOS COM 
A CONSTRUÇÃO DE UMA GRANDE ESTRUTURA 
HOSPITALAR PRIVADA

O BOTICÁRIO PROMOVERÁ MAIS UM CURSO DE 
AUTOMAQUIAGEM NO MÊS DE ABRIL

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

Prolongamento da Clínica CEOM dará espaço 
para ampla estrutura hospitalar privada

Turma que participou de um dos Cursos de Automaquiagem do Boticário com Joênia, Sueli e Rosana
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16 Meio AmbienteTERÇA-FEIRA 17 DE DEZEMBRO 2013

É sabido que a presença de vegetação 
nas cidades é de suma importância 
e, em especial, a de porte arbóreo, 
e quando esta é frutífera, melhor 
ainda. No entanto, não as vemos 
com frequência, seja nos grandes 
centros ou até mesmo no interior. 
Currais Novos é um reflexo exata-
mente disso, só que da não arbo-
rização. 

No entanto, esta realidade tende 
a mudar com o passar do tempo, 
pois, mediante a possibilidade da 
arborização urbana: utilizando-se as 
frutíferas, principalmente, permite 
a produção de alimentos. Fato que 
tem chamado à atenção de algumas 
Secretarias de Meio Ambiente nos 
últimos anos, instigando a vontade 
da plantação de árvores deste porte, 
principalmente objetivando auxiliar 
na alimentação das camadas mais 
carentes da população. 

Segundo o Coordenador de Meio 
Ambiente do município de Currais 
Novos, Daniel Gustavo, a cidade há 
tempos vem se preocupando com 
esta questão e será realizado um 
trabalho para o plantio de mudas 
de caju e tamarindo nos canteiros 
da cidade, a começar pelo bairro 

Dr. José Bezerra. O que já mostra 
um significativo avanço no pensa-
mento da gestão municipal, visto, 
pois, que faz-se notória a necessi-
dade e relevância dessa produção 
na Terra da Scheelita, bem como os 
inúmeros benefícios advindos dessa 
ação, que há tempos vinha sendo 
solicitado pela população.

O início dos trabalhos se dará 
assim que melhorar o período 
chuvoso, uma vez que durante a 
estiagem, a Lei de Recursos Hídricos 
(nº 9.433/97), em seu inciso III, diz 
que “em situações de escassez, o uso 
prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedenta-
ção de animais”. Logo, em virtude 
do cumprimento desta Lei, muitas 
palmeiras existentes no município 
não resistiram à força da seca e 
morreram. Paralelo ao plantio das 
frutíferas haverá o replantio destas 
palmeiras.

Daniel salientou ainda que o 
sucesso da arborização não depende 
apenas do planejamento municipal, 
é necessário o apoio e participação 
da população, fiscalizando e preser-
vando essas mudas, principalmente 
quanto aos criadores de animais de 
grande porte, para não soltá-los em 
vias públicas.

ARBORIZAÇÃO URBANA
//COM O INCHAÇO NAS CIDADES, A
PRESENÇA DA VEGETAÇÃO URBANA 
SE TORNA CADA VEZ MAIS RARA

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Árvores frutíferas na final da rua 07 
de Setembro, uma das poucas ruas 
com esse tipo de arborização.

Diversas palmeiras existentes no 
município não resistiram à falta de 
água e morreram.
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A cada gole de café uma linha 
lida. Notícias bombardeando os 
olhos a todo o momento. Para 
facilitar enumerei na mente: 
1- ELEIÇÃO, 2- COPA, 3- 
TRÂNSITO, 4- SECA. Os 
quatro elementos responsáveis 
por ilustrar a obra chamada 
2014. Poderia atribuir mais 

coisas, fazer uma mistura bem 
mais heterogênea de fatores, mas 
não. Deliciosamente escolhi o 
número 2 pra falar e para dar 
início pergunto: Vale a pena?  
O Brasil está realmente preparado 
para a COPA? Ganharemos 
visibilidade, sim, sem dúvida, 
nossa economia vai disparar, e 
o turismo então? Haverá uma 
expansão comercial e geração 
de empregos, que resultarão 
em confiança. Mas estamos 

ao mesmo tempo em meio ao 
caos, somos parte de um país 
onde o tripé (educação, saúde, 
segurança) para uma vida digna se 
deteriora a cada dia, as rodovias 
estão esburacadas, os aeroportos 
atrasam, os estádios com milhões 
e grande parte da população com 
migalhas. A controvérsia parou 
aqui, porque além de todos os 
problemas nos sentimos honrados, 
claro! Sediaremos um evento 
mundial. E quando acabar? 

Qual emoção reinará dentro 
de cada um? 
Eu prefiro que seja uma mistura, 
nada de se prender a uma coisa 
só, talvez felicidade, satisfação, 
vergonha, preocupação, 
descontentamento. Uma dose 
de cada para não sermos cegos, 
tampouco pessimistas. Espero 
sinceramente que posteriormente 
os estádios sejam úteis e que os 
seus dedos saibam os números 
que vão apertar nessa eleição.

COPA NO BRASIL, OPORTUNIDADE OU OPORTUNISMO?
POR: LETICIA MARINA
Estudante de Gestão Hospitalar na UFRN  
leticia-marina.blogspot.com

Perguntou-lhe Davi: “Resta ainda alguém da 
família de Saul, a quem eu possa mostrar a le-
aldade de Deus?”. Respondeu Ziba: “Ainda há 
um filho de Jônatas, aleijado dos pés”. “Onde 
está ele?”, perguntou o rei. Ziba respondeu: “Na 
casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-Debar”. 
[...] Mefibosete prostrou-se e disse: “Quem é o teu 
servo, para que te preocupes com um cão morto 
como eu?” 2 Samuel 9. 3,4 e 8

Essa é uma história muito conhecida no 
meio cristão, e que eu mesmo já ouvi pre-
gada e cantada por diversas vezes. Toda-
via, Deus me fez pensar sobre ela dias atrás 
com a seguinte constatação: eu sempre vejo 
tanta gente nos denominados cultos da vi-
tória e de libertação, genericamente falan-
do, e é muito comum ver as mesmas pesso-
as sempre atrás das mesmas bênçãos.

Ora, será que Deus não está respon-
dendo essas orações? Será que essas pesso-
as recebem as bênçãos, mas estão queren-
do sempre mais, viciadas em pedir e sem se 

satisfazer com o que já receberam? É uma 
pergunta constrangedora e difícil de ser res-
pondida, mas que deve ser feita. E também 
respondida por esses que vivem lotando tais 
cultos.

A Bíblia diz que o dar é melhor, que 
a mais bem-aventurada coisa é dar. Já 
parou para pensar nisso? Eu me recor-
do do testemunho de uma irmã que disse 
um dia ao Senhor: “Senhor, estou cansa-
da de ficar abençoando os outros, sempre 
dando. Agora eu quero receber um pouco 
também”. O que ela não desconfiava 
quando fez essa oração é que Deus lhe res-
ponderia ao pé da letra: ela passou por difi-
culdades e teve que receber ajuda de outros. 
Ou seja, parou de dar e teve que se humi-
lhar para receber.

Baseado nisso, fico eu cá com meus 
botões: o que o Brasil mais precisa hoje? 
Precisa de pessoas que sejam abençoado-
ras, que sejam ajudadoras e que repartam 
aquilo que têm com os que passam neces-

sidades e/ou dificuldades. Chega de viver-
mos nesse complexo de vira-latas, queren-
do sempre o “venha a nós a ao teu reino 
nada”. Vamos procurar sermos mais como 
o rei Davi que abençoou Mefibosete ao 
invés de estarmos sempre querendo rece-
ber a bênção.

E, principalmente, quando formos 
abençoados, que saibamos também aben-
çoar os outros, que possamos descobrir 
como traz satisfação sermos abençoado-
res. Que deixemos de ser esses “caçadores 
da bênção perdida”, que está escondida em 
algum lugar oculto e inacessível, e que pre-
cisamos ficar fazendo mil e um malabaris-
mos espirituais para sermos abençoados.

Perceba: Mefibosete era da dinastia 
real, mas se via como um vira-latas. Será 
que você também não está seguindo o 
mesmo caminho? Será que você é realmen-
te aquilo que pensa que é ou pode ser mais 
e chegar mais longe do que pensa? Essa res-
posta, meu caro, só você mesmo pode dar.

DANDO ADEUS AO COMPLEXO DE VIRA-LATAS
POR: WALLACE SOUSA  | Blog http://desafiandolimites.com - Analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União
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você procura
está aqui!

Anuncie com a gente
(84) 9962-5232

Jornal Expresso
Classificados

Casas no Condomínio Antônio Alves Pontes
Casas em condomínio fechado, segurança 24 horas e área 
de lazer, localizado no Bairro Paizinho Maria ao lado da Cer-
sel (sem taxa de condomínio)
Valor R$ 450,00

Casas Residenciais
Casas no Condomínio Monte Belo, com garagem, sala, 02 
quartos, banheiro social, cozinha e área de serviço, segu-
rança 24 horas, terreno medindo 10x20 com área cons-
truída 61,5m²
Casas a partir de R$ 80.000,00 documentação inclusa, 
financiada pelo Minha Casa Minha Vida 

Terreno
Terreno na Rua Dix Sept Rosado, 315 – Centro, medindo 
6 metros de frente por 24 de fundo.

Casa na Rua Antônio Gomes de Melo, 343 - 
Antônio Rafael
Casa na Rua Antônio Gomes de Melo, 343 - Antônio Ra-
fael, com garagem, cozinha, 03 quartos (sendo um suíte), 
muro, banheiro social, sala, área de serviço.

Casas Residenciais
Casas no Loteamento Recanto Dourado, com garagem, sa-
la, 02 quartos, banheiro social, cozinha e área de serviço
Casas a partir de R$ 73.000,00 documentação inclusa, 
financiada pelo Minha Casa Minha Vida

Imóvel Residencial
Imóvel residencial localizado na rua Candido Mendes, 272 
- com garagem, 03 quartos sendo 01 suite, sala, cozinha, 
wc social, área de serviço e quintal.
área total do terreno 12 x 30 = 360 mt² área construída 90 mt²

Imóvel Residencial na Rua Rodolfo Pereira, 353
Imóvel Residencial na Rua Rodolfo Pereira, 353 - Parque 
Dourado, com sala, garagem, cozinha, banheiro social, 03 
quartos (sendo 02 suítes), dispensa, área de serviço, ca-
nil, dependência de empregado e muro

Casas Residenciais
Casas no Loteamento Mirante Dourado, com garagem, sa-
la, 02 quartos, banheiro social, cozinha e área de serviço
Casas a partir de R$ 79.000,00 documentação inclusa, 
financiada pelo Minha Casa Minha Vida 

Casas Residenciais
Casas na rua Nair Gosta, com garagem, sala, 03 quartos, 
banheiro social, cozinha e área de serviço
Casas a partir de R$ 85.000,00 documentação inclusa, 
financiada pelo Minha Casa Minha Vida

Apartamentos
Apartamento com ar condicionado
Valor R$ 450,00

Condomínio Leonardo Drummond 
Todos com 3 Quartos, sendo uma suíte, wc social, sala 
de jantar/estar, cozinha, área de serviço e varanda (exce-
to os aptos térreo);
Área de Lazer com piscina
A partir de R$ 105.000,00 pelo Minha Casa Vida

Casa na Rua Rita Pereira 265 - Parque Dourado
Casa residencial com sala, cozinha, garagem, banheiro, 
área de serviço e 02 quartos

Casa na Rua Mariano Guimarães, 96 - Par-
que Dourado
Casa residencial medindo 15x30, com 03 quartos (sendo 
01 suíte), sala de jantar, sala de estar, banheiro social, co-
zinha ampla, dispensa, garagem para 03 carros

Imóvel Residencial na Rua Cel. José Bezerra, 784
Imóvel Residencial na Rua Cel. José Bezerra, 784 - Bair-
ro Antônio Rafael, com 02 salas, 03 quartos (01 suíte), ga-
ragem para 02 carros, cozinha, despensa, dependência 
de empregado, terraço, área de serviço, sistema de se-
gurança com cerca elétrica e câmeras de monitoramento.

Imóvel Residencial na Rua Rodolfo Pereira - 
Parque Dourado
Imóvel Residencial na Rua Rodolfo Pereira - Parque Doura-
do com garagem, sala de estar, sala de jantar, cozinha, 03 
quartos (sendo 01 suíte), banheiro social, despensa, área de 
serviço, muro, dependência de empregado com banheiro

Imóvel Residencial na Rua Benedito Gonçal-
ves - Paizinho Maria
Imóvel Residencial na Rua Benedito Gonçalves - Paizinho 
Maria com área, muro amplo, sala de estar, cozinha ampla, 
área de serviço, 02 quartos (sendo 01 suíte), banheiro social.

ALUGUEL DE IMÓVEIS

VENDAS DE IMÓVEIS
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O automóvel que 
você procura
está aqui!

Anuncie com a gente
(84) 9962-5232

Jornal Expresso
Classificados

Empresa que
cuida do seu carro

Celta 2010 AR TV AL – Marcellos’s (84) 
3431 – 2368 | 9657 – 6767
8897 - 4988

Corsa Hatch 2004 – Marcellos’s (84) 
3431 – 2368 | 9657 – 6767 | 8897 - 
4988

Uno 2012 completo – Marcellos’s (84) 
3431 – 2368 | 9657 – 6767 | 8897 - 
4988

Golf 2003 completo - Bola Veículos 
(84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

Pálio 2006 AR - Bola Veículos (84) 3431 – 
1379 | 9963 - 1051

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

Celta 2011 AR TV AL  – Marcellos’s (84) 
3431 – 2368 | 9657 – 6767 | 8897 - 
4988

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

A-20 1991 álcool e GNV - Bola Veículos 
(84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

Hilux 4x4 2004 - Bola Veículos (84) 
3431 – 1379 | 9963 - 1051

Ranger 4x4 1999  - Bola Veículos (84) 
3431 – 1379 | 9963 - 1051

Uno 2005 básico- Bola Veículos (84) 3431 
– 1379 | 9963 - 1051

Corolla completo aut. – Marcellos’s 
(84) 3431 – 2368
9657 – 6767 | 8897 - 4988

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

Chevrolet 12.000 - Bola Veículos (84) 
3431 – 1379 | 9963 - 1051

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

Ranger 4x4 1999  - Bola Veículos (84) 
3431 – 1379 | 9963 - 1051

Uno 2005 TV AL RODAS - Bola Veículos 
(84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051

Corsa 2002 - 2003 AL TV VD – 
Marcellos’s (84) 3431 – 2368
9657 – 6767 | 8897 - 4988

Tukson 2010 completo – Marcellos’s 
(84) 3431 – 2368 | 9657 – 6767 | 
8897 - 4988

D-40 93 - Bola Veículos (84) 3431 – 
1379 | 9963 - 1051

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

S-10 2004 completa  - Bola Veículos (84) 
3431 – 1379 | 9963 - 1051

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

Corsa 2008 AR TV AL – Marcellos’s 
(84) 3431 – 2368 | 9657 – 6767 | 
8897 - 4988

Uno 2009 básico – Marcellos’s (84) 
3431 – 2368 | 9657 – 6767 | 8897 - 
4988

F.4000 1994 - Bola Veículos (84) 3431 
– 1379 | 9963 - 1051

MB 710 2008 - Bola Veículos (84) 
3431 – 1379 | 9963 - 1051

S-10 2006 completa - Bola Veículos (84) 
3431 – 1379 | 9963 - 1051

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

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

Ford Cargo 1317 – 2004 - Bola Veículos 
(84) 3431 – 1379 | 9963 - 1051
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//Cada vez mais as pessoas aderem 
às práticas esportivas e à boa alimentação 
para manter a saúde em dia.

Mesmo com toda a correria do 
dia a dia as pessoas estão mudando 
seus hábitos modernos, priorizando 
a saúde e aderindo a programas que 
envolvam a prática de esportes e uma 
alimentação balanceada e rica em 
nutrientes essenciais ao organismo, 
indispensáveis à vida saudável.

A combinação entre boa alimentação 
e atividades físicas promove inúmeros 
benefícios, como redução dos riscos 
de doenças, melhora na formação 
do corpo e na coordenação motora, 
diminuição do estresse e do nível de 
ansiedade, proteção dos ossos e das 
articulações, entre outros.

Em Currais Novos, é comum 
vermos desde as primeiras horas do 
dia e ao anoitecer, as pessoas realizando 
caminhadas, corridas, passeios de bike e 
até mesmo frequentando as academias, 
seja para encarar com disposição sua 
jornada de trabalho ou descarregar 
os estresses provocados pelo mesmo.  

Para um resultado eficaz e satisfatório 
é fundamental o acompanhamento por 
parte de um profissional capacitado, 
respeitando a individualidade e aptidão 
física de cada um. De acordo com o 
Professor de TaeBo, Shaulyn Nunes, 
Graduado em Educação Física, a 
prática regular de exercícios, além de 

oxigenar o cérebro, libera a endorfina, 
hormônio responsável pela sensação 
de bem estar.

Ronaldo Costa, Professor de 
Educação Física, diz que trabalhar 
o condicionamento físico de pessoas 
para tirá-las do sedentarismo, antes de 
tudo, é um trabalho de conquista. “É 
necessário conscientizar para poder 
trabalhar a aptidão de cada um, na 
busca do resultado satisfatório, seja 
com musculação, exercícios funcionais, 
treinamentos aeróbicos ou anaeróbicos”.

A nutricionista Dalyane Laís 
orienta que uma boa alimentação 
deve ser baseada na ingestão de vários 
grupos alimentares, respeitando as 
particularidades e a individualidade 
da dieta, pois é durante o exercício 
que o organismo se depara com 
enormes demandas, que acarretam 
em muitas alterações fisiológicas e, tão 
importante quanto a inclusão de uma 
alimentação balanceada, é a ingestão 
de água, componente indispensável 
para uma nutrição adequada. Assim, 
é possível que o indivíduo alcance 
a otimização da qualidade de vida.

Destarte, uma vida saudável requer 
dois componentes básicos: força de 
vontade e persistência. Pode parecer 
cansativo ou difícil no início, mas se 
alimentar de forma correta e praticar 
qualquer exercício físico são sim as 
melhores formas de encontrar o equilíbrio 
do corpo e da mente, resultando assim 
em um bem estar.

SAÚDE
A BUSCA PELA VIDA SAUDÁVEL 
TEM SE TORNADO UMA 
CONSTANTE EM CURRAIS NOVOS

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

O Prof. de Educação Física Ronaldo 
Costa inova com a prática de 
exercícios no campo.

O Prof. de TaeBo, Shaulyn Nunes, agitou 
os curraisnovenses na Caminhada “Mais 
Saúde”, promovida pela Ótica Diniz.
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Com uma trajetória profissional 
que já dura mais de 40 anos, e que 
tem repercutido positivamente sempre, 
o popular personagem do radialista 
e poeta Raimundo Ferreira Campos, 
o Coroné Cafuçú, considerado um 
ícone da cultura popular regional, 
se preparou e lançou o mais novo 
sucesso de sua carreira, o 4º CD.

O acontecimento se deu em fevereiro, 
na Maçonaria de Currais Novos. 
Exercendo suas atividades no rádio 
e na TV, o cantor, comunicador e 
humorista abarca no seu CD poemas 
matutos e músicas, algumas inclusive 
com participação de convidados.

Fruto de muito trabalho, prazeroso 
e enérgico, o Coroné Cafuçú, na 
ocasião contou com a presença ilustre 
do Maestro Bembem, de Cruzeta; o 
Advogado José Marinho, de Natal; 
de seu grande amigo Sidney, de João 
Pessoa; como também dos músicos 
Helimara Medeiros, Sanzya Morais, 
Fabrizyo Lee; e ainda o Quarto de 
Trompetes, de Cruzeta.

Em sua atuação no ramo artístico, 
que mescla alguns veículos de 
comunicação, o Coroné apresenta 
diariamente um programa na Rádio 
Ouro Branco AM, no horário das 
17h30min até às 18h20min, como 
também na TV Com, canal 57 da 
Sidy’s TV a cabo, de 12h às 13h.

FIGURA CULTURAL:
CORONÉ CAFUÇÚ 
LANÇA SEU 4º CD
NUMA LUTA INCANSÁVEL PELA PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DA CULTURA NORDESTINA, O CORONÉ TEM CONSEGUIDO 
DESEMPENHAR O SEU PAPEL DE AGENTE CULTURAL.

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN



O SUCESSO DA XI FEIJOADA DA AMIZADE
Quero registrar toda a enorme alegria e emoção que senti no último 
dia 15 de março ao receber 350 amigos para comemorar meus 55 
anos de vida, no Felicitá Recepções, que estava ainda mais bonito 
com a decoração em clima de Carnaval e Copa do Mundo, assinada 
pelo seridoense Neto Freitas e sua equipe. 
A animação do salão ficou por conta da estrela maior do Seridó, 
Dodora Cardoso e a famosa Orquestra Dom Cardoso e seus metais, 
com muito frevo, pagode e marchinhas de Carnaval. Um destaque 
para o nosso bolo de aniversário, como sempre do mestre Robinson 
Câmara, que mais uma vez mereceu elogios de todos. O buffet foi da 
conhecida banqueteira Rogéria e os docinhos da caicoense Fabiana 
Melo. Tudo impecável!
Hoje faço questão de destacar meu agradecimento a todos que contribuíram 
para o sucesso da nossa Feijoada da Amizade. A começar pelos nossos 
parceiros: Clínica de Olhos Santa Beatriz, S. Dantas Empreendimentos 
Imobiliários, A Caserna, Rede Mais, balneário Portal do Vale, Matersol, 
Clínica Boucinhas, Galeb, Hotel Dunas Park, Aldann Construções Ltda., 
Maré Mansa, M & B Corretora de Seguros e Jackson Iluminações. 
Aos colegas J. Oliveira, Rodrigo Loureiro, Simoni Silva, Liege Barbalho, 
Ana Ruth Dantas, Josimar Tavares, Marcos Henrique, Lisboa Batista, 
George Azevedo, Liszt Madruga, Paulo Macêdo, Toinho Silveira e Ranier 
Lira pela cobertura do evento.
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Flashes
do Seridó

Carlos
Magno

carlosm.dantas@hotmail.com 

Este colunista com o casal oftalmologista Ricardo Gurgel e Vânia.
Os colunistas/amigos Rodrigo Loureiro, George Azevedo e J. Oliveira no 
abraço a este colunista.

Presidente do Tribunal de Justiça do RN, de-
sembargador Aderson Silvino e a Sra. Zélia.

Aqui num clic com vereador de J. do Seridó, Gilberto 
Brito e sua mulher Glaucione.

Secretário de Cultura e Turismo de Parelhas, Carlinhos 
Araújo e a mulher, a presidente da Câmara Municipal, 
Daguia Dantas.

Cirurgião-dentista José Wellington Gomes e 
Elizabeth Gurgel.

Como faz todos os anos, a ex-governadora Wilma de 
Faria também foi com o muso José Maurício.

Advogado Vilson Costa Dantas e a ginecologista 
Verônica Alcântara.

A elegância da arquiteta caicoense Tânia Maria Dantas.

Empresário Severino José Dantas e a mulher, 
Telma Dantas.

Casal médico Marcos Lima e a jornalista Anna 
Ruth Dantas.

Empresário e ex-prefeito de Alto do Rodrigues, 
Heider Medeiros e a mulher Jacqueline.

Deputado estadual Hermano Morais também 
circulou na festa.

Empresário Rogério Medeiros com a musa Iara Cabral.

Ortodontista top do Seridó e ex-prefeito de São Vicente, 
Francisco Bezerra Neto e a mulher, Maria José.

Deputado Estadual Tomba Farias em pose com 
o prefeito de C. dos Dantas, Dr. Sérgio Eduardo.

Carminha Dantas e o famoso hair stylist 
Sinval de Souza.



Educação QUARTA-FEIRA 22 DE JANEIRO 2014 23 

Há dois anos no município de 
Currais Novos, o SPE Vestibulares 
vem dando um show: em 2014, 111 
alunos conquistaram a aprovação, de 
um total de 122 que realizaram as 
provas do ENEM. Seja em concurso 
ou exames de seleção, o Padrão é 
elevado!

Em novo endereço (Avenida Sílvio 
Bezerra de Melo, nº 448 – 2º andar) 

e amplo espaço distribuído em três 
salas, praça de alimentação, banheiros, 
secretaria e direção. Tudo está sendo 
criteriosamente planejado para melhor 
atender a demanda que cresce a cada 
dia, contando também com segurança 
patrimonial e câmeras de vigilância.

Sob a direção do historiador, geógrafo 
e discente do curso de Direito, o Professor 
Gigi Potência, o SPE apresenta uma 
seleção de professores composta pelos 
seguintes craques: Bia Crispim – Línguas 

e Linguagens; Duije – Inglês; Erleilson 
e Jhonata – Matemática; Agnaldo e 
Paulinho – História; Rafael – Biologia; 
Ederçon, Rhodriggo e Esaú – Física; 
e, Anderson – Química.

O SPE disponibiliza as seguintes 
turmas: Champions (manhã), Master 
(tarde), Vip (noite), Seriadas (manhã 
e tarde) e de Concursos aos sábados. 
Hoje, a instituição conta com 304 
alunos, além de ofertar vagas às turmas 
que começam em maio, de intensivo 

em julho e para ciclo de revisões em 
outubro, com o diferencial de não ter 
feriados em nenhum período do ano.

De acordo com Gigi Potência, o 
Sistema Projeção de Ensino surgiu 
da necessidade em ofertar um serviço 
diferenciado para o público que procura 
profissionais capacitados e um material 
de excelente qualidade, neste caso, 
os próprios professores elaboram os 
módulos utilizados no curso. 

Dentre essas vantagens, o aluno 
SPE conta com uma mega estrutura 
de aulas de campo, aulões (aluno SPE 
não paga) e eventos próprios, tais como: 
CarnaSPE, Zumbizada, Aulões Verde 
e Amarelo  (no período dos jogos 
da Seleção Brasileira), ArrastaSPE 
e Halloween. Há também outro 
diferencial: as horas/aula tem uma 
carga superior à concorrência, visto, 

pois, que para este ano, a meta é de 
220 horas a mais. 

Realizado mediante a concretização 
de seu sonho, o Professor Gigi Potência 
diz que as melhorias não param. Vem 
aí um suporte extra para o aluno: 
um site que está em construção irá 
disponibilizar aulas on-line para os 
estudantes matriculados, que por 
algum motivo não possam comparecer 
presencialmente. 

O idealizador do projeto acrescenta 
em sua fala que é grato, primeiramente 
a Deus, pelo reconhecimento do público 
com a marca SPE Vestibulares, e diz 
que tudo isso só foi possível graças 
ao apoio de seus pais, da equipe de 
profissionais que acredita na ideia, 
aos parceiros que também vestem esta 
camisa, e principalmente aos alunos, 
responsáveis diretos pelo Padrão SPE.

PADRÃO SPE
É CAMPEÃO EM APROVAÇÃO!
SPE VESTIBULARES DISPÕE DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS 
E MATERIAL DE EXCELENTE QUALIDADE

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Gigi Potência, Diretor do SPE Vestibulares.

Salas climatizadas com amplo espaço.

Praça de alimentação.
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//A estimativa é que até o final de 2014 
as obras sejam concluídas.

Muitas já foram às solicitações 
e inúmeros os acidentes ocorridos 
nas conhecidas pontes que ligam os 
bairros Paizinho Maria e Dr. Sílvio 
Bezerra ao Centro da cidade de Currais 
Novos. No entanto, parece que agora 
a população poderá respirar aliviada, 
pois haverá mudanças e passos de 
avanço se darão brevemente.

De acordo com o Responsável 
pela Unidade Local do DNIT, o Dr. 
Barcelos de Souza, o projeto que 
contempla as passarelas sobre os Rios 
Totoró e São Bento, respectivamente 
nos bairros Dr. Sílvio Bezerra e 
Paizinho Maria, já está em fase de 
finalização, e depois de concluído 
o passo seguinte será a captação de 
recursos para sua execução.

Há tempos que as providências 
deveriam ter sido tomadas, mas 
felizmente as notícias de andamento 
da regularização das passarelas 
vêm para amenizar os corações 

da população curraisnovense, esta, 
que por inúmeras vezes, precisou 
se arriscar para atravessar a ponte, 
principalmente crianças e idosos, 
mesmo quando o tráfego de carros 
estava grande ou constante. Outro 
agravante que pode ser constatado 
é a existência de uma tubulação, 
instalada pela CAERN, que acaba por 
ocupar todo o espaço, dificultando 
a passagem destinada aos pedestres.

O projeto que contempla as referidas 
vias de passagem, ou seja, as pontes, 
encontra-se inserido no Programa 
CREMA, do DNIT, o qual consiste 
na vistoria dos segmentos rodoviários 
por meio de levantamento visual 
contínuo (LVC) e avaliação objetiva 
da superfície (IGG), com a finalidade 
de inventariar as deteriorações 
existentes no pavimento e sua solução 
de revitalização. 

Tão logo, o programa CREMA 
também engloba o Contorno Viário 
do município da Princesa do Seridó, 
que segundo o cronograma do DNIT, 
também terá suas obras iniciadas 
neste ano de 2014.

DIAS
CONTADOS
ANEL VIÁRIO E PASSARELAS 
SOBRE OS RIOS TOTORÓ E SÃO 
BENTO PODEM SAIR DO PAPEL 
AINDA ESTE ANO

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Pedestres se arriscam passando 
pela ponte que dá acesso ao bairro 
Paizinho Maria.

Ponte que dá acesso ao bairro 
Sílvio Bezerra também representa 
um risco iminente aos pedestres.
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//A Terra da Scheelita passa hoje por 
problemas caóticos no que diz respeito ao 
trânsito local. 

Com um número elevado de 
veículos, pouco mais de 16 mil veículos, 

numa conta rápida são cerca de três 
veículos para cada oito habitantes, 
a mobilidade urbana da cidade é 
cada vez menor em horários de pico.

 A maioria das ruas apresenta 
mão dupla, mas só têm uma única 
faixa para cada mão. O município é 

carente de sinalização e locais para 
estacionamento. A própria população 
não parece saber conviver com um 
maior fluxo de veículos. Acidentes 
são diários. Os problemas são 
fruto, principalmente, da falta de 
planejamento. No entanto, existe outro 

dado alarmante: menos de 10 mil 
CNH’s em posse dos condutores de 
Currais Novos. Ainda que isso possa 
ser justificado por condutores que têm 
um automóvel e uma motocicleta, é 
incontestável que existam condutores 
dirigindo sem a devida habilitação 
para tal.

 Em se tratando da função de 
mototaxista, bastante comum 
na Princesa do Seridó, o Jornal 
Expresso entrou em contato com 
um representante, que não quis se 
identificar, e o mesmo revelou que 
existem pessoas exercendo a atividade 
sem possuir a CNH. A informação é 
confirmada pelo próprio presidente 
da Associação dos Mototaxistas, 
Antônio Carlos “Merica”, que diz 
ter conhecimento da existência de 
pessoas nessa situação, mas que 
não sabe identificá-las. “Uma das 
nossas metas é ajudar a regularizar a 
situação de todos, para que possamos 
trabalhar melhor e dentro da lei. 
Afinal de contas, transportamos 
vidas”, comentou Merica.

 O caos está instaurado no trânsito 
local, isso é um fato. A verdade é que 

a cidade nunca abriu os olhos para 
um planejamento dessa ordem e as 
autoridades, se quer, se preocuparam 
em organizar as vias. A sensação 
é de que jamais acharam que o 
município cresceria.

 
Municipalização do Trânsito

 
Recentemente aconteceram alguns 

protestos a exemplo do que se deu 
em Caicó, com relação à atuação 
da Polícia Rodoviária Federal na 
zona urbana do município. Parte da 
população se sentiu prejudicada e foi 
às ruas protestar, pneus chegaram 
a ser queimados, bloqueando as 
principais vias de acesso.

 A basilar reinvindicação dos 
manifestantes era de que houvesse 
uma solução para a aplicação de 
multas por parte da PRF, especialmente 
na Av. Sílvio Bezerra de Melo. A 
solução seria a municipalização do 
trecho. Deste modo, a Prefeitura 
Municipal já buscou discutir com 
os órgãos competentes e espera um 
posicionamento do DNIT e da PRF 
sobre o processo de municipalização 
do trânsito nessas vias.

 
Recomendação do Ministério 
Público

Em razão de uma recomendação 
do Ministério Público do RN, a Polícia 
Rodoviária Estadual deixou de atuar 
no perímetro urbano, quando se 
tratam de ocorrências de pequenas 
colisões e controle de trânsito dentro 
da cidade.

 De acordo com o promotor 
responsável, Wendell Bethoven, 
o objetivo é que o Comando de 
Policiamento Rodoviário Estadual dê 
mais atenção às rodovias estaduais 
e deixe de atuar em áreas que são 
competência de secretarias municipais 
de trânsito, através dos chamados 
amarelinhos.

 Nove meses se passaram desde 
que a recomendação foi emitida e 
passou a ser cumprida, nenhuma 
melhoria ocorreu. Houve, na verdade, 
o surgimento de um cenário caótico 
no trânsito de Currais Novos.

MOBILIDADE
REDUZIDA
CURRAIS NOVOS ENFRENTA SÉRIOS PROBLEMAS POR 
FALTA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRÂNSITO

FAHAD MOHAMMED
DO JE RN

Com o aumento do número de veículos, falta espaço para estacionar no centro da cidade.
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Idealizado por João Batista Sobrinho, 
o Supermercado São João, situado à Rua 
Ceará, nº 54, no bairro Santa Maria Gorette, 
é uma conquista que há muito orgulha e 
emociona seu proprietário. 

Com uma área de 400 m², no final 
de março o supermercado passará por 

uma reforma e a meta é ampliá-lo para 
1.050 m², tornando-o um dos maiores do 
Seridó. Tudo isso para melhor atender e 
acomodar sua clientela, afirma “Joãozinho 
do Supermercado”, como é carinhosamente 
chamado por seus clientes.

Perseverante, João tem uma grande 
experiência no comércio e sua visão 
empreendedora o difere dos demais, além 

do cuidado e planejamento em suas ações 
para beneficiar todos à sua volta, um 
exemplo disso foi à criação, em 2011, do 
Centro de Confinamento para engorda 
bovina, garantindo aos seus fregueses 
uma carne de procedência e excelência 
no tratamento e comercialização.

Sua preocupação com os clientes e 
Currais Novos vai mais adiante. Desde 

1998 João planejava revitalizar o espaço 
próximo ao supermercado, trazendo 
mais segurança e entretenimento para 
as pessoas que residem naquele entorno 
e, no ano passado, mais uma ação foi 
concretizada. Com um investimento orçado 
em aproximadamente R$ 200 mil, uma 
parte da Rua Luiz Janilson foi pavimentada, 
como acordo entre o comerciante e o poder 
executivo municipal, e o espaço entre as 
Ruas Ceará e Piauí foi de fato revitalizado.

No dia 29 de junho de 2013, João 
comemorou em grande festa com populares, 
amigos, familiares e autoridades convidadas, 
a inauguração da Praça de Alimentação 
“Ponto de Encontro”. Em homenagem 
à sua mãe, a praça recebeu o nome de 
Alzira Borges da Silva, falecida em 1982. 
Esta iniciativa deu mais visibilidade ao 
bairro Santa Maria Gorette, em especial às 

ruas contempladas com este novo espaço 
de geração de emprego e renda para a 
população, pois diariamente é possível 
desfrutar deste ambiente para as crianças 
brincarem, os amigos se encontrarem e até 
mesmo fazer refeições com um cardápio 
variado em lanches.

O empresário João Batista Sobrinho 
confidenciou que tem grandes projetos para 
2015: abrir uma filial do Supermercado São 
João em Ceará Mirim. Para ele, a ideação 
está em fase de evolução e amadurecimento.

Como um bom sertanejo de família 
humilde, João acredita que a melhor forma 
de fidelizar seus clientes e fornecedores é 
torná-los como uma grande família, pois 
a conversa diária auxilia no bem estar 
dos mesmos e na qualidade dos produtos 
oferecidos. Isso o Supermercado São João 
e sua equipe sabem fazer! 

EMPREENDIMENTO
POPULAÇÃO É BENEFICIADA PELOS PROJETOS DO SUPERMERCADO 
SÃO JOÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PONTO DE ENCONTRO

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Empreendimento no qual João se orgulha de ter idealizado e que beneficiou muito o bairro. Pavimentação da Rua Luiz Janilson melhorou a vida dos moradoradores.

Centro de confinamento com engorda bovina

Animais com acompanhamento veterinário
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Nos últimos anos o município de 
Currais Novos vem sofrendo com 
os longos períodos de estiagem. Os 
poderes públicos não agem a contento; 
o homem do campo se detém apenas 
às suas crenças e espera que São Pedro 
e São José sejam mais generosos; os 
animais que conseguem sobreviver não 
tem como contribuir com o sustento 
de seus donos, e a terra seca não tem 
como fazer vingar suas colheitas.

Infelizmente este é um retrato típico 

do nosso sertão sem muita esperança 
de dias melhores, e há quem sempre 
se aproveite disso no período em que 
se aproximam as eleições. 

Recentemente, membros da sociedade 
civil decidiram apresentar propostas à 
administração estadual, encabeçando 
uma campanha para a vinda de 
uma adutora para Currais Novos. 
Para isso, comerciantes, vereadores 
e representantes da prefeitura criaram 
um comitê popular que contou com 
a assistência técnica do hidrólogo  
e professor da UFRN, João Abner 

Guimarães Júnior, lançando como 
uma proposta financeiramente viável 
a ampliação da adutora da Serra de 
Santana, esta que poderia trazer a 
água da Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves para abastecer a cidade, 
opção esta sugerida na tentativa de 
sanar a seca.

Segundo a Coordenadora de 
Gestão de Recursos Hídricos da 
SEMARH, Joana D’arc, tecnicamente 
este projeto não é transitável, uma vez 
que a adutora existente não comporta 

essa expansão. No entanto, faz-se 
impossível visualizar outra solução 
para esta problemática no presente 
momento. 

Porém, uma coisa é certa, a cidade 
esá em colapso, não há mais o que 
racionar, pois o açude Dourado 
encontra-se com a sua quantidade 
de água esgotada e o Gargalheiras 
conta apenas com 11,98% de sua 
capacidade total. 

No último dia 20 de março a 
Governadora Rosalba Ciarlini recebeu 

a informação de que o contrato 
estabelecido entre o Governo do 
Estado e o Banco Mundial, para 
investimentos na área da infraestrutura 
hídrica, foi prorrogado por seis meses. 
Desta forma, mais uma vez a Terra 
da Scheelita não foi citada dentre 
as cidades que serão contempladas 
com este recurso. Uma situação que 
comprova a máxima de que, enquanto 
o problema da seca estiver diretamente 
relacionado à captação de votos, a 
adutora jamais sairá do papel.

LÍQUIDO
PRECIOSO
FIM DO RACIONAMENTO É 
UMA REALIDADE DISTANTE 
PARA O MUNICÍPIO

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN
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Dr. Ricardo e sua esposa Mabelly com 
familiares na inauguração da PathoLab.

Motociclistas de Acari presentes 
no Cactus Moto Fest 2014.

Depois de muito trabalho, Bernardo (atual presidente do 
Cactus) juntou-se aos amigos para comemorar o sucesso 
do evento.

Equipe do Cactus Moto Clube trabalhando 
duro na recepção aos motociclistas visitantes.

Turma bacana que sempre prestigia os eventos de Currais Novos. 12ª edição do Cactus.

Dr. Eugênio e Dra. Dulcimar trabalhando e  aproveitando o 
12º Cactus Moto Fest.

Jadson Gomes recepcionando os amigos motociclistas 
durante o Cactus Moto Fest.

SELVA
URBANA
INVERNO 2014


