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Vivemos em uma sociedade de 
conceitos estanques, repleta de tabus e 
senso comum, mas também favorecida 
pela ciência, constantes produções e 
pela tecnologia. Apesar disso tudo, 
para onde será que foi à flexibilidade, 
o sentimentalismo, a solidariedade, 
as dores da existência, as emoções 
e a percepção de que somos seres 
mortais envoltos em um mundo que 
causa inúmeros mal estares na alma, 
sim na alma e na psique. 

Mais uma vez escrevo e almejo 
conversar com você, leitor, sobre algo 
que tem demandando um olhar do 
cuidado e me deixado reflexiva. Pois 
bem, comecemos. Vagando pelas 
literaturas, escritos variados e tendo 

contato com a Psicologia propriamente 
dita, tenho notado que as pessoas 
recorrentemente são assoladas por 
dores e sofrimentos intensos que 
diversas vezes são ignorados, a exemplo 
da depressão e ansiedade.

Fato é que cada um de nós 
comporta em si a sua própria história, 
constituída por todos os sucessos e 
atropelos da vida, e inevitavelmente 
várias dessas passagens são esquecidas, 
e outras por vezes deixam resquícios, 
percebidos de pronto ou só depois de 
certo tempo. Entretanto, há eventos 
que são absorvidos de uma forma mais 
marcante, capaz estes de influenciarem 
as ações rotineiras e decisões. 

Incômodos como angústia, 

tristeza e medo dia após dia vêm 
apresentando-se sinalizados por 
muitas pessoas, mas diante de uma 
medicalização desenfreada esses 
sintomas têm sido tratados como 
somáticos, e em outros momentos 
ignorados, ditos como “bobagem”, 
“besteira”, “passageiro”, entre outras 
nomenclaturas que desmerecem 
e excluem as afetações de ordem 
psicológica e privilegiam apenas aquilo 
que é visto, da ordem do orgânico, 
físico. Afinal, quem sofre desses males 
não externaliza seu desconforto por 
mera vontade de chamar atenção ou 
exibicionismo, esses incômodos são 
reais e podem causar sérios danos à 
vida de quem os sente. 

A busca por uma felicidade 
instantânea e constante, equilibrar 
o turbilhão de pensamentos, enfrentar 
o adoecimento do corpo e mente, 
estabelecer interrelações, passar por 
decepções e aprendizados, estas são 
apenas algumas coisas que fazem 

dessa vida uma montanha-russa de 
sensações, que nem sempre são tão 
legais. Já dizia a frase de um dos 
grandes sucessos de Caetano Veloso: 
“cada um sabe a dor e a delícia de 
ser o que é”. Por isso, não ignore o 
intocável, incomode-se e procure 
auxílio.
Boa leitura.

Há alguns dias a Câmara dos 
Dirigentes Lojistas de Currais Novos 
promoveu um intenso debate sobre 
água e tratou sobre a necessidade de 
que uma solução definitiva seja dada 
ao problema. Boa parte da classe 
política estava presente no evento. 
Anotem aí que estavam presentes 
Henrique e Garibaldi Alves. Essa 
solução afirma-se ser uma adutora.

 Uma adutora que deveria ter 
vindo há muito tempo, mas não veio. 
Deixando de lado toda a problemática 
técnica, a adutora não veio por questões 
políticas. Ponto.

Lembram dos primos Henrique e 
Garibaldi Alves que estavam presentes 
no seminário? Pois bem, os dois que 
se apresentaram como solução para o 

problema são, na verdade, os maiores 
responsáveis pela não existência de uma 
adutora em Currais Novos. Explico.

 Garibaldi durante seu período à 
frente do Governo do Estado ficou 
conhecido como o “governador das 
águas” por ter levado água - através 
de adutoras - a praticamente cada 
recanto do Rio Grande do Norte. 
Henrique era secretário de Projetos 
Especiais, uma pasta criada para tentar 
fazê-lo “decolar” politicamente, e 
um desses projetos era justamente o 
programa de adutoras. Sob o pretexto 
de que Currais Novos e Acari tinham a 
água do Gargalheiras, as duas cidades 
foram deixadas de fora do programa 
de adutoras.

A verdade é que em Currais Novos 

o prefeito era Geraldo Gomes, do então 
PFL e hoje Democratas, sob a liderança 
do então maior opositor da família 
Alves, José Agripino Maia. E em Acari, 
o PMDB amargava duras penas na 
oposição há algumas décadas. Seguindo 
uma tradicional prática dos Alves, as 
duas cidades foram penalizadas pela 
posição política de seus gestores.

Do dia pra noite, Henrique vem 
aqui e diz que vai trazer milhões para 
a construção da adutora - um caso 
claro de um elemento que quer se 
beneficiar da própria torpeza. Todos 
batem palmas e dizem: “Esse é meu 
governador!”. Quero ver depois da 
eleição, tomando banho de lama, sem 
adutora e “sem valor”.
 Abraço. Boa leitura.

A professora divide a classe em dois 
grupos e decide fazer uma disputa de 
perguntas. Para que Joãozinho não lhe 
encha o saco ela o coloca no grupo dos 
inteligentes. 
Aproveitando-se disso, ele grita para o 
outro grupo: Nós vamos arrasar vocês, 
cambada de idiotas!
Começa a disputa... Quem descobriu 
a América? 
O grupo do Joãozinho responde: 
Cristóvão Colombo! 
E o Joãozinho grita: Eu não falei? 
Bando de orelhudos, 1 a 0. 
A professora lhe responde: Cala a boca 

Joãozinho! 
Segunda pergunta: Que idioma se fala 
na Espanha? 
O grupo do Joãozinho responde: 
Espanhol, fessora! 
E o Joãozinho: Viram só? Seus filhos 
duma égua, 2 a 0!
A professora lhe responde: Cala a boca 
Joãozinho!
Terceira pergunta: Como Cristóvão 
Colombo chegou a América? 
O grupo do Joãozinho responde: Nas 
caravelas. 
Joãozinho emocionado disse: Eu bem 
que avise, seus sacos de pancadas, 3 a 0!

A professora de saco cheio grita: 
Joãozinho! Levanta e sai pôrra! 
Joãozinho responde de imediato: 
O pênis, fessora! Show! 4 a 0 seus 
babacas!
A professora indignada volta a gritar: 
Joãozinho sai e não volta mais!
Joãozinho contende responde: O cocô, 
professora.  Hahaha, se ferraram, 5 a 0! 
A professora não aguentando mais, 
grita: Joãozinho sai e não volta dentro 
de um mês! 
Joãozinho feliz da vida, responde aos 
berros: A MENSTRUAÇÃO! IUUU, 
6 a 0... GANHAAAMOS.
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Vem aí a tão esperada [ou não] Copa do 
Mundo FIFA, que neste ano, na sua 20ª 
edição, terá como país anfitrião o nosso 
Brasil. Esse feito acontecera uma única vez, 
em 1950, e agora, a região será palco de 
um dos maiores espetáculos do esporte 
mundial. A ser iniciado neste mês de junho, 
o evento mobilizou muitos brasileiros, mas 
nem sempre de forma positiva. Apesar de 
sermos conhecidos pelo país do futebol, de 
termos ficado felizes, ao menos inicialmente, 
pela escolha através da política de rodízio 
de continentes, as coisas não tem se dado 
de uma maneira tão adequada e igualitária. 
Informações dão conta de que um total 
de 64 jogos devem ser jogados em doze 
cidades, em estádios novos ou reconstruídos, 
sendo que o torneio começa com uma fase 
de grupos. Em meio às novidades, pela 
primeira vez em uma Copa do Mundo, 
os jogos vão usar tecnologia na linha do 
gol. Sobra tecnologia, isso é fato, mas e 
a população como fica nessa história? 
Inúmeros movimentos “anticopa” foram 
manifestados em diversas cidades, talvez 
não porque o futebol seja desinteressante, 
mas sim em motivo do tamanho absurdo 
que vem acompanhando as transformações 
nos espaços que sediarão os jogos: pessoas 
obrigadas a sair de suas casas, a chamada 
mobilização urbana (que de mobilização 
não tem nada), a construção tardia de 
viadutos, aeroportos e mudança de ruas, 
enfeites caríssimos maquiando a realidade 
caótica das cidades brasileiras, dinheiro 
desviado, exclusão social, ingressos com 
preços abusivos, enfim, enumerar aqui as 
falhas de todo esse “circo” não resolverá 
nada, infelizmente. Sendo assim, o Jornal 
Expresso, na sua edição de nº 49, sempre 
preocupado em deixar o leitor atento, traz 
para você, nas suas 28 páginas, muito conteúdo 
informativo, espaço no qual contempla os 
principais acontecimentos, seja da Copa, ou 
de outros instantes marcantes de Currais 
Novos e Região. Prepare-se para mergulhar 
em estimulantes leituras sobre as notícias 
mais quentes e atualizadas da estação. Quer 
saber? A gente conta!
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Mágoas
Na entrevista que Rosalba deu à Revis-
ta Época ficaram claras as mágoas com 
o Senador José Agripino, presidente do 
Democratas, que lhe nega o partido para 
disputar a reeleição.

Medo
Rosalba afirma que seus adversários têm 
medo de enfrentá-la nas urnas, e por isso 
fazem de tudo para impedir que ela seja 
candidata.

Inelegível
O fato é que a governadora, se as eleições 
fossem hoje, se quer teria condições de dispu-
tar o pleito: está inelegível em razão da Lei 
da Ficha Limpa. Graças a uma condenação 
referente ao pleito de Mossoró em 2012.

Corpo fora
Quando o assunto é a posição do Demo-
cratas nas eleições de outubro, o Presidente 
da Câmara e governadorável, Henrique 
Alves (PMDB), tira o corpo fora e diz que 
o partido precisa resolver “suas questões 
internas primeiro”.

Costuras
Mesmo esperando a resolução da situação 
interna para poder costurar uma aliança 
com o Democratas, Henrique se reuniu nos 
últimos dias com Ricardo Motta (PROS) 
e José Agripino para traçar as alianças e 
coligações para outubro.

Seridó I
Em Parelhas, a desistência de Antônio Pe-
tronilo (PMDB) de disputar uma vaga na 
Assembleia abriu brechas para que o PT 
local, ligado ao ex-prefeito, ensaiasse um 
apoio a Fátima Bezerra (PT) e Robinson 
Faria (PSD).

Seridó II
Do Seridó ecoam muitas vozes que já estão 
no barco de Henrique contra a união com o 
Democratas. Há quem diga que tem gente 
com mandado com medo de ficar sem.

Peso
A verdade é que o chapão arquitetado por 
Henrique Alves deve acabar deixando al-
guém de fora, são muitos candidatos ditos 
“de peso” e é quase certo que alguém acabe 
sobrando.

EXPRESSO 
POLÍTICO

O senador José Agripino é 
presidente nacional do Democratas 
e, com o argumento de estar 
brigando pela sobrevivência 
do partido, preferiu não dar 

apoio ao desejo da governadora 
de disputar à reeleição. Para 
Agripino, a melhor posição é 
aliar-se ao PMDB, do deputado-
-governadorável Henrique Alves, 

o que garantiria a sobrevivência 
do partido.

Rosalba Ciarlini vive um 
momento de isolamento político. 
Há pouco mais de um ano, ela 

tinha um arco de alianças ao 
seu redor que certamente lhe 
afiançaria a reeleição hoje. No 
entanto, com as diversas crises 
pela qual o governo passou e 
os altos índices de rejeição, os 
aliados foram se afastando. O 
golpe de misericórdia foi quando 
seu próprio partido, o Democratas, 
lhe negou o direito de disputar 
a reeleição.

O impasse da governadora e 
do senador José Agripino dividiu 
o partido em dois. Um grupo 
que permanece fiel ao senador 
e aceita a aliança com o PMDB, 
enquanto a outra parte está 
do lado de Rosalba e defende 
ferrenhamente sua reeleição. Os 
posicionamentos de cada lado 
passam, também, por questões 
locais, em situações em que 
DEM e PMDB são adversários 
históricos, como é o caso de Pau 
dos Ferros.

O impasse continua e só deverá 
ser resolvido de forma definitiva 
na convenção do Democratas, 
que acontece no próximo dia 
15 de junho.

Por todo o Rio Grande do 
Norte repercutiu a medida do 
senador José Agripino (DEM), 
ao acenar com a possibilidade 
de não apoiar a reeleição de 
Rosalba Ciarlini (DEM), única 
governadora do país no partido que 
o senador preside nacionalmente. 
José Agripino prefere apoiar 
o deputado Henrique Alves 
(PMDB) em nome de uma aliança 
proporcional para preservar a 
bancada federal e estadual do 
partido.

Há quem garanta, no entanto, 
que a decisão de José Agripino 
tem dois objetivos claros, e nem 
tão justificáveis assim: o primeiro 
é garantir a reeleição do filho, 
Felipe Maia, que é deputado 
federal; e o segundo é evitar um 
confronto em 2018, na disputa 
para permanecer no Senado 
Federal. Se verdadeiras essas 
premissas, vão por água abaixo 
os argumentos do senador de 
se tratar de uma questão de 

sobrevivência política.
A decisão do senador repercutiu 

negativamente em todo o estado, as 
pessoas se queixam que Agripino 
não poderia suprimir o direito 
da governadora por qualquer 

motivo que fosse e que ele tratou 
o partido como propriedade 
familiar.

Em Mossoró, principal reduto 
eleitoral de Rosalba Ciarlini, e 
que também tem sido o grande 

colégio eleitoral do Democratas 
no Rio Grande do Norte, a revolta 
foi tamanha que algumas pessoas 
chegam a cogitar fazer campanha 
em desfavor de Felipe Maia na 
cidade do Oeste do estado.

DISPUTA DE AGRIPINO E ROSALBA 
RACHA O DEMOCRATAS NO RN

JOSÉ AGRIPINO GERA SENTIMENTO 
DE INDIGNAÇÃO EM TODO O RN

Farpas foram trocadas entre a atual governadora Rosalba Ciarlini e o Senador José Agripino.

Há quem diga que José Agripino não quer apoiar Rosalba para garantir a reeleição do filho, Felipe Maia.
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Desde a última terça-feira (10) 
até o dia 30 de junho, os partidos 
políticos com registro no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) poderão 
realizar convenções destinadas 
à deliberação sobre coligações e 
à escolha de candidatos para as 
Eleições Gerais de 2014. As regras 
estão previstas na Lei das Eleições 
(Lei nº 9.504/1997).

As convenções partidárias são 
reuniões dos filiados a uma legenda 
para a deliberação de assuntos de seu 
interesse. Elas devem ser realizadas 
em conformidade com as normas 
estatutárias da agremiação, uma vez 
que a Constituição Federal e a Lei dos 
Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995) 
asseguram às legendas autonomia 
para definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento.

As convenções partidárias de 
caráter não eleitoral ocorrem a 
qualquer tempo. Já as convenções 
para a escolha de candidatos e a 
formação de coligações devem ser 
realizadas de 10 a 30 de junho do 
ano da eleição, de acordo com o 
art. 8º da Lei 9.504. Para as eleições 
2014, serão escolhidos durante as 
convenções os candidatos aos cargos 
de presidente e vice-presidente da 
República, governador e vice-
governador, senador e respectivos 
suplentes, deputado federal e deputado 
estadual/distrital.

Para a realização das convenções 
de caráter eleitoral, os partidos 
poderão usar gratuitamente prédios 
públicos, responsabilizando-se por 
danos causados com a realização 
do evento, devendo comunicar por 
escrito ao responsável pelo local, 
com antecedência mínima de 72 
horas, a intenção de ali realizar a 
convenção.

PRAZO PARA 
CONVENÇÕES 
PARTIDÁRIAS VAI 
ATÉ 30 DE JUNHO

Estava tudo confirmado para a 
vinda de Dilma ao Rio Grande do 
Norte nessa segunda-feira (09), seria 
uma passagem rápida somente para 
a inauguração do novo aeroporto, 
em São Gonçalo. De última hora, 
mudança nos planos, veio o Ministro 
da Aviação Civil, Moreira Franco.

De acordo com informações oficiais 
da Presidência da República, Dilma 
cancelou a vinda ao Rio Grande 
do Norte em razão de uma gripe.

Nos bastidores, no entanto, a 
informação é de que a presidente 
teria cancelado à vinda por dois 
motivos: primeiro porque Dilma já 
tinha participado de uma solenidade 
no aeroporto novo e porque, com um 
palanque multipartidário formado, 
Dilma teria que dividir espaço com 
apoiadores de Eduardo Campos e 
Aécio Neves.

Currais Novos desponta com pelo 
menos três nomes disputando uma 
vaga na Assembleia Legislativa nas 
eleições desse ano: o deputado Ezequiel 
Ferreira (PMDB), o ex-diretor do 
IPEM/RN, Carlson Gomes (DEM), 
e o vereador Odon Júnior (PT).

Os três devem polarizar, pelo 
menos em tese, a disputa pelos 
votos locais. Ezequiel, por já ser 
deputado, tem à sua disposição 
uma estrutura capaz de lhe angariar 
muitos votos. Carlson Gomes, 
além de ser filho do ex-prefeito da 
terra da Scheelita Geraldo Gomes 
(DEM), deve contar com o apoio 
da governadora Rosalba Ciarlini, 
que certamente dará um impulso à 
sua candidatura. O vereador Odon 
Jr. dentro do projeto do PT, busca 
chances para alcançar voos mais 

altos e deve contar com o apoio do 
partido, agora que Fátima Bezerra 
(PT) é candidata ao Senado e ficará 
por conta do PT local organizar um 
palanque para Robinson Faria (PT) 
e Fátima nas eleições desse ano.

No entanto, os eleitores da 
cidade certamente se dividirão 
entre os candidatos locais e aqueles 
chamados de “forasteiros”, tendo 
em vista que lideranças locais e 
alguns vereadores já têm acordos 

selados com deputados que não têm 
raízes em Currais Novos. O que a 
população espera, no entanto, é que 
aqueles que tiverem boa votação 
aqui e vierem a se eleger trabalhem 
pela cidade.

DILMA LEVA FALTA NA INAUGURAÇÃO 
DO AEROPORTO DE SÃO GONÇALO

BRIGA POR VOTOS EM CURRAIS NOVOS PROMETE SER DURA

Ezequiel Ferreira 

Dilma não compareceu a inauguração do Aeroporto de São Gonçalo e deu espaço para falação

Carlson Gomes Odon Jr. 
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GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

A fama que Currais Novos é terra de mulher bonita 
se mantém, visto, pois que em meados do mês de 
maio, participando de um concurso na capital 
do Estado, Natal, a bela curraisnovense Giulliana 
Monte Henrique, de 25 anos, representante do 
time do Alecrim Futebol Clube, foi eleita por um 
júri formado por especialistas a Musa do Futebol 
Potiguar 2014.

Com raízes artísticas advindas do seu pai, o 
repórter Gilvan Henrique, o famoso “coisa de 
louco”, conhecido pela irreverência e carisma, 
além do irmão, o cantor e sanfoneiro Giullian 
Monte, a frente da banda Deixe de Brincadeira, a 
menina que virou mulherão não tem como negar 
que herdou a veia do sucesso de sua família.

A jovem, que atualmente reside na cidade do 
sol, já atua como modelo fotográfica há alguns 
anos e foi convidada a desfilar por diversas lojas, 
devido a sua exuberância, traços marcantes e 
postura elegante, distribuídos em 1,76 cm e 65 
kg de muita beleza. Ela também ocupou o cargo 
de Miss Currais Novos no ano de 2009.

Além de conquistar o título de “Musa do 
Futebol Potiguar 2014”, tendo sido coroada em 
comemoração no estádio Arena das Dunas, durante 
a 3ª edição do Prêmio Craque Potiguar, Giulliana 
Monte, fará um book fotográfico coordenado por 
George Azevedo e receberá um prêmio em dinheiro.

O concurso foi parte da ação promocional da 
Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), 
organizadora do Campeonato Potiguar Chevrolet 
2014. A votação se deu através do site do Esporte 
Interativo, emissora oficial do evento. Ao todo 
10 times do Rio Grande do Norte participaram 
deste projeto.

BELEZA
CURRAISNOVENSE É ELEITA MUSA  
DO FUTEBOL POTIGUAR 2014
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H
á quase 10 anos no mercado 
de consignados, a empresa 
CEBEC destaca-se por 
ser uma promotora de 

crédito e correspondente bancária 
que alia grandes parcerias, com os 
melhores bancos do mercado, a um 
trabalho sério e compromissado, além 
de apresentar profissionais capacitados 
para atender a população.

Considerado o principal associado 
do Banco Mercantil do Brasil na 
região do Seridó, o empreendimento, 
comandando pelo visionário Francisco 
A. B. de Carvalho, dispõe para maior 
comodidade de seus produtos e serviços, 
de representantes em diversas cidades 
circunvizinhas.

Confiando no árduo trabalho da 
empresa e afiançando a parceria já 
estabelecida desde o princípio com o 
Banco Mercantil do Brasil, o Diretor 
Comercial da referida agência, o Sr. 
Jane César, afirma que a “CEBEC 
é uma empresa genuinamente 
seridoense que conta com uma equipe 
altamente treinada, especializada em 
soluções financeiras com empréstimo 
consignados”. 

Desde a sua fundação, a CEBEC 
determinou como bandeira a ética e 
transparência em todos os processos, 
e em função disso se mantém firme e 

com crescimento contínuo, oferecendo 
uma completa infraestrutura, qualidade 
e muitas vantagens na prestação de 
serviços. Contando com o apoio essencial 
do Superintendente Comercial do 
MG Crédito, este revela que “após 
a exclusividade do Banco Mercantil 
do Brasil em dezembro de 2013, a 
CEBEC potencializou as suas vendas 
de forma excepcional. Hoje, a empresa 
é destaque no Mercado de Crédito 
Consignado no Rio Grande do Norte, 
e podemos dizer que é a referência do 
Banco Mercantil na região Seridó”, 
disse o Sr. André Medeiros.

Perante o importante desígnio de 
suas funções, a empresa desenvolve 
atividades de empréstimos consignados 
para aposentados, pensionistas, servidores 
municipais, estaduais e federais, de 
forma a atender as necessidades 
específicas dos mais diversos perfis de 
clientes, visto, pois que desta forma o 
parceiro CEBEC pode alavancar suas 
vendas com diferencial nas condições 
comerciais, ou seja, seu novo crédito 
mais rápido e descomplicado.

“Falar da CEBEC é uma missão 
extremamente fácil, não só pelo fato da 
empresa ter uma logística adequada, 
ter uma ótima equipe e uma excelente 
estrutura, mas porque conheço o seu 
trabalho há muitos anos. Acredito 
que ela já faz parte do nosso hall de 
compartes há aproximadamente 10 

anos, e ao longo desse tempo eu aprendi 
a admirá-la pela forma com que lida 
com os consignados. Se não bastasse 
todas essas qualidades, o empresário 
Francisco Carvalho é uma pessoa 
extremamente preparada. Entre os 
nossos correspondentes, sem dúvida, 
ele é um dos melhores, para não dizer 
o melhor. O Seridó só tem a ganhar 
com uma empresa do nível da CEBEC 
na região. Por isso, não há elogios a 
se fazer, a organização por si própria 
já recebe os elogios, principalmente 
pela excelência dos serviços oferecidos 
e pela maneira que abraçou a região, 

atendendo as necessidades do público 
e da localidade de uma forma geral”, 
asseverou o Diretor-Presidente da 
MG Crédito, o Sr. Marcos Fredson 
Fernandes.

Além de todos os trabalhos já feitos 
pela instituição financeira, a mesma 
recentemente assinou mais uma parceria, 
desta vez com o Banco Itaú BMG, 
passando agora a ser correspondente 
direto desta. “Fechar uma parceria com 
a CEBEC, para nós do Banco Itaú 
BMG, é uma operação importante, 
principalmente porque é a confirmação 
de que qualidade e compromisso 

são requisitos fundamentais para o 
sucesso nos negócios, e essa empresa 
com toda certeza se encaixa muito 
bem no perfil. Com uma equipe bem 
preparada, organização e empenho, a 
CEBEC tem conquistado um excelente 
espaço no mercado de consignados, 
destacando-se num segmento que 
permanece crescendo, e isso é ótimo”, 
argumentou a Gerente Comercial 
do BMG, a Sra. Patrícia Andrade.

Crédito garantido, sem burocracia, 
com toda a segurança e respeito que 
você e seu dinheiro merecem, só a 
CEBEC tem!

ECONOMIA
CEBEC ESTABELECE PARCERIAS 
COM OS MELHORES BANCOS 
DO MERCADO E DESTACA-SE NO 
SEGMENTO DE CONSIGNADOS

O empresário Francisco Carvalho ao lado do Diretor Comercial do Banco Mercantil do Brasil Jane César, o Diretor-Presidente da MG Crédito 
Marcos Fredson e o Superintendente Comercial do Banco MG Crédito André Medeiros. 

CEBEC, Banco Mercantil e MG Crédito são parceiros há aproximadamente 10 anos.
Francisco Carvalho, responsável pela CEBEC Consignados, fecha sociedade importante 
com Patrícia Andrade, Gerente Comercial do banco BMG.

A CEBEC tem conquistado um excelente espaço no mercado de consignados através de 
grandes parcerias, destacando-se num segmento que continua crescendo.

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

Rua Deputado Ivo Cavalcanti, 57 – Centro – Currais Novos/RN -Tel.: (84) 3412-4652 | 8758-0106 | 9848-4006 - E-mail: atendimento@cebec.com.br
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INCENTIVO A CULTURA
LEI CÂMARA CASCUDO BENEFICIA SERIDOENSE EM LANÇAMENTO DE CD

//O Diácono Adaildo Santos é o primeiro artista 
seridoense a ser beneficiado pela Lei Câmara 
Cascudo, no RN, para lançamento de CD.

Intitulado “Diácono Adaildo Santos – 
20 anos de Vida Nova”, o artista católico 
curraisnovense Adaildo Santos está preparando 
seu quarto trabalho artístico, que homenageia 
além dos 20 anos de música, a sua antiga 
Banda Vida Nova. 

O lançamento do álbum está previsto para 

o próximo dia 20 de julho, “Dia do Amigo”, 
e contará com 15 faixas musicais que fizeram 
parte da sua história musical. Entre as canções 
destacam-se “Utopia”, de Padre Zezinho, 
“Deus é Capaz”, de Walmir Alencar, bem 
como outras composições de Ziza Fernandes, 
Eugênio Jorge e Sueli Façanha, todos artistas 
consagrados no meio católico. 

As autorizações para gravação foram 
concedidas pelas PAULINAS/COMEP. Para 
embelezar e encantar ainda mais a preparação 
do portfólio instrumental, participarão do 
momento o padre Neto, de Canguaretama; 
Sandro Menezes, de Natal; Luiz Cláudio, do 
Recife; Priscilla, de Cerro Corá; Sueney, de 
Santa Cruz; Giu Cristina, Like e Rosangela 
da região do Seridó e os curraisnovenses 
Ricelle Russ, Lukas, Marcos Tiago, Agnelo 
Jr. e Afonso. 

As gravações estão acontecendo no Alpha 
Studio, em Currais Novos, produzidas por Saullo 

Emanuel, e serão feitas ainda gravações nos 
estúdios de Aldair, em Caicó e Jota Marciano, 
em Natal. Já a arte gráfica e a coprodução 
musical são do designer Pedro Antoniony.

Desde 2006 o artista luta por esta conquista 
e agora, sendo aprovado pela Lei Câmara 
Cascudo de Incentivo à Cultura do RN, o 
mesmo também contou com o importante 
apoio da empresa Atacadão Vicunha.

 O Diácono Adaildo Santos afirma que está 
vivenciando um estado de graças, proporcionado 
por esta grande vitória em sua vida, uma vez 
que a Lei Câmara Cascudo de Incentivo à 
Cultura beneficia grandes espetáculos, como 
o Circo da Luz, Auto de Natal e artistas da 
capital e de Mossoró. “Além desta bênção, 
outra conquista foi o apoio recebido por um 
empresário que entendeu a grandiosidade 
deste projeto para a cultura não apenas do 
município de Currais Novos, mas do Seridó 
como um todo”, declarou o músico.

“Diácono 
Adaildo Santos 

– 20 anos de 
Vida Nova”, 

lançamento 
do álbum está 

previsto para o 
próximo dia 20 

de julho.

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN



//Mesmo com a falta de recursos 
necessários para o bom funcionamento 
da prática na atividade policial, Antônio 
Pinto evidencia o trabalho desenvolvido 
pela Polícia Civil na terra da Scheelita.

O reflexo da falta de investimentos 
em políticas públicas voltadas para a 
prevenção e combate às drogas com 
mais eficácia tem tirado o sossego 
das pessoas de bem. Não é de hoje 
que a população de Currais Novos 
vem sofrendo. Em virtude disso, 
dificilmente é possível conversar nas 

calçadas, trabalhar em segurança, se 
ausentar do imóvel permanecendo 
em tranquilidade, ou mesmo ficar nas 
ruas até altas horas. 

Preocupado com a salvaguarda 
e o bem estar dos curraisnovenses, o 
Delegado da Polícia Civil, em Currais 
Novos, Dr. Antônio Pinto, não mede 
esforços para desempenhar seu ofício 
e a prática da atividade policial para 
manter a ordem, ainda que a falta de 
recursos materiais e de pessoal para o 
devido atendimento à população, bem 
como a realização de investigações em 
casos de furtos, assaltos, arrombamentos, 
seja uma constante.

Segundo ele, a criminalidade já 
foi bem mais intensa, e hoje, com a 
colaboração tanto dos próprios agentes 
quanto da sociedade, é provável que 
haja reversão no quadro, uma vez 
que com a cooperação de todos e a 
população se tornando mais próxima 
da polícia, presume-se que algumas 
tentativas sejam inibidas. 

“Infelizmente ainda não é possível 
atender a todas as ocorrências que 
chegam à delegacia, no entanto, todo o 
destacamento se empenha em solucionar 
os casos mais complicados, como por 
exemplo, o episódio no Posto São Luiz 
e mais recentemente, um crime de 

pedofilia”, comenta o Delegado.
Com relação ao crescente uso de 

entorpecentes por parte de crianças 
e adolescentes, em Currais Novos e 
região, Antônio afirma que a droga 
está presente no início de muitos casos, 
incluindo a desestrutura familiar, aliada 
à falta de políticas públicas enérgicas 
para ocupar esses jovens, tirando-os 
das ruas.

A autoridade mencionada ainda 
frisou a importância e eficiência de 
projetos como o PROERD (Programa 
Educacional de Resistência às Drogas) 
e a Polícia Mirim, que trabalham a 
promoção da disciplina, prevenção e 

combate ao uso de drogas, em especial, 
o crack. 

No entanto, Antônio assegura que 
para que esses programas apresentem 
resultados satisfatórios, o comprometimento 
das famílias, muitas vezes afetadas e 
da sociedade de modo geral, precisa 
ser contínuo. Finalizando, o Delegado 
Antônio Pinto garante que a união 
entre os poderes constituídos e a 
parceria entre as polícias Civil e Militar 
contribui para a preservação dos direitos 
e garantias fundamentais do cidadão, 
como o direito à vida, à liberdade, 
à integridade física e patrimonial, 
assegurados pela Constituição Federal.
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SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGADO ANTÔNIO PINTO DESTACA ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL EM CURRAIS NOVOS

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Em entrevista com a Jornalista Lílian de Souza (JE), Delegado Antônio Pinto fala sobre a segurança em Currais Novos.
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Conhecida como a arte de planejar 
e edificar aeromodelos, ou seja, 
miniaturas de aeronaves utilizadas 
de forma experimental, recreativa 
ou esportiva, o Aeromodelismo  é 
uma atividade que requer destreza 
por parte dos aeromodelistas, pois 
envolve a manipulação e a manobra 
de objetos de pequena dimensão. É 
comum a utilização de aeromodelos 

como aviões, balões, foguetes, entre 
outros.

No Brasil, esta prática encontra-se 
amplamente disseminada e estruturada, 
sendo oficialmente aceita pelo 
Departamento de Aviação Civil do 
Ministério da Defesa e pelo Conselho 
Nacional de Desportos do Ministério 
do Esporte, como instituição suprema 
na coordenação desta atividade no país.

Em Currais Novos, o aeromodelismo 
também é levado a sério através do 

“Aeronovos”. Fundado em 2004, o 
clube atualmente é composto por 
doze integrantes apaixonados pela 
prática, estes que se dedicam aos treinos 
e realizam encontros administrativos 
para ao bom andamento do grupo.

De acordo com Evilme Araújo, 
aeromodelista há dez anos, esta 
modalidade já existia no município 
de Currais Novos, desde 2002, mas foi 
a partir de 2004, com o surgimento do 
clube, que a atividade se consolidou 

de fato. “O grupo é composto por 
pessoas realmente comprometidas à 
prática, pois além de treino e dedicação, 
é necessário certo investimento para 
manter os auto e aeromodelos”, conta 
Evilme.

Para Márcio Emanuel, que 
desde 2012 ingressou no clube, o 
aeromodelismo dá a noção real do 
voo, mesmo estando na segurança do 
solo, além de lhe permitir relaxar do 
estresse provocado pela correria diária. 

“Depois de uma semana tumultuada, 
cheia de trabalho, não há nada melhor 
do que encontrar os amigos e fazer um 
bom voo. A sensação é indescritível”, 
afirma Márcio.

Quem desejar conhecer um pouco 
mais a respeito desta modalidade, ou tiver 
interesse em participar do Aeronovos, 
os treinos e apresentações do grupo 
acontecem aos fins de semana, no 
campo de pouso “Agenor Nunes de 
Maria”, às 15 horas.

PAIXÃO PELO 
ESPORTE
O AEROMODELISMO TEM ENCANTADO 
OS CURRAISNOVENSES PELA 
SENSAÇÃO INENARRÁVEL DA 
MANIPULAÇÃO DOS OBJETOS DE 
PEQUENA DIMENSÃO

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Clube “Aeronovos” é constituído por doze integrantes apaixonados pela prática do aeromodelismo em Currais Novos.



S
ucesso por onde tem passado 
e já há 6 anos no ramo de 
entretenimentos, o Forró do 
Pulsação ficou conhecido 

por ser a maior concentração de gente 
bonita da região. E não é por menos, 
o evento, carimbado pelo ambiente 
seguro, atrações de pequeno e grande 
porte, realizações de êxito, segurança 
e ampla estrutura de telão, som e 
iluminação, a cada edição se destaca 
e promove uma promoção diferente, 
almejando conquistar ainda mais o 
público, aliando qualidade à diversão.

No mês de maio, além dos 
acontecimentos em Currais Novos, 
o Forró do Pulsação também se deu 
em São Vicente e Lagoa Nova, ambas 
com recorde de público. Na primeira 
cidade mencionada, em parceria com 
a turma concluintes 2014, a festa mais 
uma vez atraiu uma multidão para a 
tradicional Rosa de Maio e foi realizada 
no Ginásio Municipal da Princesinha 
do Seridó, levando aos vicentinos e 
visitantes os shows de ArrochaNó, 
Guilherme Dantas e Farra de Rico.

Na serra, o Pulsação não foi diferente! 
Um verdadeiro showzaço, assim foi 
definido o evento, que ocorreu durante 
o aniversário da Rádio Serrana FM, 

em Lagoa Nova. O público cantou 
durante toda festa junto as atrações 
Guilherme Dantas, Forró de Griff e 
Styllo de Luxo.

Os eventos tiveram a realização 
do Pulsação, Blog Jean Souza, MC 
Eventos, Rádio Serrana FM, comércio 
e imprensa local, contando ainda com 
outros parceiros diretos e indiretos.

PRÓXIMOS EVENTOS

SÁBADO (14/06)
Pulsação dos Namorados – Currais 
Novos/RN
O evento acontece na AABB com 
Guilherme Dantas, Styllo de Luxo 
e Gabriel & Lucas. Universitários e 
sócios AABB têm entrada FREE até 
a meia noite.
SÁBADO (12/07)
Vaquejada da Fazenda São Bernardo 
– Caicó/RN
A festa de mourão terá como atrações 
Ferro na Boneca, Guilherme Dantas 
e Evan & Forró do Namoro.
QUINTA (17/07)
Forró do Pulsação na abertura da 
Vaquejada – Currais Novos/RN
O evento acontece na quinta de vaquejada 
e tem entrada Free a meia noite para 
universitários. As atrações serão Evan & 
Forró do Namoro e Caddu Rodrigues.
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Comemorando a festa alusiva ao 
Sagrado Coração de Jesus, o Povoado 
da Cruz, em Currais Novos, encontra-se 
em festa. Pertencente à Diocese de Caicó 
e Paróquia de Sant’Ana curraisnovense, 
a edição deste ano traz o tema “Por 
sua Morte e Ressurreição, o Senhor 
Jesus nos envie o Espírito Santo”.

Além das caminhadas com a 
imagem do Sagrado Coração de Jesus 
na comunidade e sítios adjacentes, o 

momento mais esperado é o Tríduo 
do Sagrado no período de 05 a 07 
de junho, com missas, liturgias, noites 
dos afilhados, participação de Grupos, 
Pastorais, Apostolados, Coral, Terço 
dos Homens e Cenáculo de Maria.

Na programação social, no dia 07, 
pela manhã, acontece a tradicional 
“Cavalgada do Sagrado Coração de 
Jesus” e à noite, o Jantar, a partir das 21 
horas, no Ginásio Poliesportivo Marize 
Dantas. Encerrando os festejos, no dia 08, 
a partir das 16 horas, haverá Procissão 

e Missa, com sorteio de brindes ao final.
Segundo a tradição da Igreja Católica, 

a exaltação ao Sagrado simboliza o 
convite a todos os homens para retribuir 
a Jesus o Seu amor pela humanidade, 
para que todos possam viver segundo 
Sua vontade, trabalhando com a Igreja 
pela salvação de todas as almas. A 
festa também é evidenciada após o 
encerramento do conjunto de grandes 
celebrações, como Páscoa, Ascenção, 
Pentecostes, Santíssima Trindade e 
Corpus Christi.

FORRÓ DO 
PULSAÇÃO 

RELIGIOSIDADE

A MAIOR CONCENTRAÇÃO DE GENTE 
BONITA DA REGIÃO AGITOU O MÊS DE 
MAIO EM SÃO VICENTE E LAGOA NOVA

POVOADO DA CRUZ 
ESTÁ EM FESTA!

Em São Vicente, Ginásio lotado para os shows de Arrocha Nó, Farra de Rico e Guilherme Dantas.

Cenan Clube em Lagoa Nova ficou pequeno durante o os shows de Griff, Guilherme Dantas e Styllo de Luxo.

Procissão de encerramento.
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GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN
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D
os avanços tecnológicos, as 
redes sociais são uma presença 
cada vez mais marcante no 
cotidiano das pessoas, ao 

ponto de algumas considerarem ser 
impossível viver sem as redes sociais. 
No entanto, elas - as redes sociais - não 
são só flores.

 Em 2011, um brasileiro que é DJ 
nas horas vagas resolveu visitar uns 
amigos na Austrália, por causa de 
algumas mensagens em redes sociais 
agentes de imigração o mandaram de 
volta sob a alegação de que ele queria 
ganhar dinheiro no país. Esse é só um 
exemplo em milhares.

 Com as redes sociais cada vez mais 
presentes no dia a dia das pessoas, é 
inevitável que muita gente encontre nelas 
uma maneira fácil, rápida e abrangente 
de se manifestar — e daí para se meter 
numa confusão é um pulo.

 Uma das pontas mais visíveis das 
extravagâncias envolvendo redes sociais 
pode ser encontrada no mundo corporativo. 
Postar uma foto bêbado depois da noitada 

ou fazer um comentário racista pode 
ser a diferença entre conseguir ou não 
o emprego dos sonhos.

 Há ainda outro lado bastante 
preocupante quanto às redes sociais, 
e nesse caso é possível citar, inclusive 
exemplos aqui do Rio Grande do Norte. 
Uma das mais usadas ferramentas hoje é 
o WhatsApp, um serviço de mensagens 
instantâneas. Através dos famosos 
“grupos de WhatsApp” informações se 
proliferam em uma velocidade incrível, 
mesmo que sejam falas. Em Natal, uma 
mensagem recente chegava a incluir 
um nome de um suposto servidor da 
UFRN que assegurava que a capital 
potiguar seria atingida por um tornado. 
Outro caso de uso negativo da ferramenta 
é o constante vazamento de imagens 
íntimas, principalmente de mulheres. 
Em um episódio uma jovem chegou a 
cometer suicídio em motivo da ação.

 As redes sociais são, sem dúvida, 
grandes ferramentas de interação 
em comunicação, no entanto, nesses 
aspectos se mostram ainda bastante 
vulneráveis à atuação de pessoas com 
má intenção.
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A OUTRA FACE DAS REDES SOCIAIS
FAHAD MOHAMMED
DO JE RN

ALERTA AOS 
NAVEGANTES



CotidianoQUARTA-FEIRA 11 DE JUNHO 201414 

A
Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, através 
do Centro de Treinamento 
D.A.R.E./PROERD da 

PMRN, realizou no período de 05 a 
16 de maio, em Rio Branco, capital do 
Acre, a VI edição do Curso Nacional 
de Formação para Instrutores (CNFIP). 

Sob a supervisão do 1º Sgt PMRN 
Adaildo Santos, coordenador do 
PROERD em Currais Novos e região 
do Seridó, além da direção Pedagógica 
do Sd PMRN Barros, de Natal, a 
capacitação para novos Instrutores foi 
um sucesso, havendo a interação entre 
as equipes de estados tão diferentes, 
porém com o mesmo propósito de 
alertar para os problemas causados 
pelas drogas.

O Programa Educacional de 
Resistência às Drogas (PROERD) é 
uma das ações do “Programa Crack é 
Possível Vencer”, no eixo prevenção, 
além de ser a versão brasileira do 
programa norte-americano DARE 
(Drug Abuse Resistance Education), 
surgida em 1983. 

Desenvolvido pela Polícia Militar para 
a valorização da vida, fortalecimento 
da cultura, da paz e a construção de 
uma sociedade mais saudável e feliz, 

no Brasil, o programa atua há 22 
anos, e hoje conta com os seguintes 
cursos: PROERD para a Educação 
Infantil, Ensino Fundamental I, 7ª ano 
do Ensino Fundamental II e também 
para a Família. 

De acordo com o seu coordenador 
em Currais Novos, “as informações, os 
conhecimentos científicos e as atividades 
das lições são todas projetadas para 
construir, coletivamente, capacidades 
de resolução de problemas sociais e 
pessoais relacionados ao uso e abuso de 
substâncias, bem como, para garantir 
que os jovens possam agir em nome 
de seus melhores interesses diante das 
situações expostas”, argumentou Sgt 
PMRN Adaildo. 

Com isso, o programa age, de maneira 
atraente, possibilitando aos alunos o 
acesso a essas capacidades, usando 
situações problemáticas que pareçam 
reais aos seus olhos, permitindo assim, 
a análise e discussão mais aprofundadas 
sobre a temática das drogas.

Além da atuação do Sargento 
Adaildo, no Acre, o policial Antoniony 
também coordenou o mesmo curso na 
Paraíba, e ao final do mês de julho os 
dois estarão na coordenação de mais 
um curso de formação de Instrutores 
PROERD, desta vez, em Teresina, 
no Piauí.

PROGRAMA EDUCACIONAL 
DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS 
DE CURRAIS NOVOS ATUA EM 
CAPACITAÇÃO PARA NOVOS 
INSTRUTORES NO ACRE

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

DESTAQUE

PROERD realizou capacitação de instrutores no Acre, em Rio Branco, com o objetivo de alertar para os problemas causados pelas drogas.

Sob a supervisão do 1º Sgt PMRN Adaildo Santos e direção Pedagógica do Sd PMRN Barros, a capacitação com a interação entre equipes de 
vários estados foi um sucesso.
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A
pós inúmeros encontros 
e reuniões para discutir 
a escassez de água no 
município de Currais 

Novos, eis que surge uma alternativa 
que está gerando expectativa em todos 
os cidadãos para a solução definitiva 
do problema.

No mês de março, em Natal, 
representantes da Prefeitura, CDL, 
Câmara Municipal e demais lideranças 
políticas da terra da Scheelita, 
participaram de uma reunião na 
Governadoria para dar continuidade 
à discussão acerca da solução imediata 
do abastecimento da cidade. Em maio, 
o prefeito em exercício, João Gustavo, 
participou do encontro entre o Governos 
Federal (Ministério da Integração), 
Estadual e Municipal, e mais uma vez 
foi solicitado empenho e sensibilidade 
para a causa que aflige o Seridó.

Paralelo às solicitações, a Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Currais Novos 
– CDL, que já havia mobilizado os 
comerciantes e sociedade curraisnovense 

para vestirem a camisa da causa, 
através do movimento “SOS Adutora”, 
promoveu nos dias 22 e 23 de maio o 
“I Seminário Água e Sustentabilidade: 
os desafios para o abastecimento de 
Currais Novos”, tendo como objetivo a 
debate da gestão de recursos hídricos no 
RN, o problema do desabastecimento 
de água e os efeitos da seca. 

O evento contou com a presença 
de autoridades políticas, instituições 
públicas e privadas, além da sociedade 
civil e vários veículos de comunicação. 
Os primeiros inícios que de que 
realmente os problemas serão de 
fato resolvidos começaram a surgir. A 
Governadora Rosalba Ciarlini também 
participou do Seminário e mencionou 
sua participação na audiência com o 
Ministro da Integração Nacional, 
Francisco Coelho Teixeira, para 
tratar sobre as adutoras emergencial 
(engate rápido) e definitiva (Barragem 
de Oiticica) para a Princesa do Seridó, 
solicitando a inclusão destas obras 
no PAC III, além da conversa com 
o Presidente da Caern, Yuri Tasso e 
do Secretário da Semarh, Luciano 

Cavalcanti, reforçando o apoio dos 
mesmos.

Para a adutora de engate rápido, 
o montante de R$ 25 milhões já 
estão assegurados pelo Ministério da 
Integração, conforme foi anunciado 
durante o Seminário. Ela partirá 
próximo ao município de Florânia, 
sendo um paliativo para amenizar um 
possível colapso decorrente da falta de 
água, enquanto seguem as obras para 
a conclusão da Barragem de Oiticica, 
com 30% em andamento. Com a 
conclusão da adutora definitiva, haverá 
a tão sonhada segurança hídrica para 
o abastecimento de municípios como 
Currais Novos, Acari, São Vicente, 
São José do Seridó e Cruzeta, pelos 
próximos 50 anos.

As soluções técnicas já surgiram e 
os recursos já foram anunciados, agora 
é esperar que as obras definitivamente 
saiam do papel e se dê início ao 
seu processo de concretização. Aí 
sim, será possível ter a certeza que 
verdadeiramente existe a possibilidade 
de sanar um problema que vem se 
arrastando ao longo de muitos anos.

MUNICÍPIO AGUARDA CONCRETIZAÇÃO DE 
PROMESSAS PARA SANAR ESCASSEZ DE ÁGUA SARA SÂMELA CONTINUA ESPERANDO 

POR TRANSPLANTE DE MEDULA

LÍLIAN DE SOUZA 
DO JE RN

CURRAIS NOVOS ESPERANÇA E FÉ NA 
CAMPANHA DE DOAÇÃO 
DE MEDULA PARA SARA

“Eu preciso de medula e meus 
amiguinhos também”! Com este 
slogan, a pequena Sara Sâmela, 09 
anos, continua lutando pela vida, à 
espera de uma medula compatível 
para realizar seu transplante e assim, 
vencer a luta contra a leucemia. 

Há exatamente nove meses 
realizando o tratamento, Sara conta 
com a ajuda e dedicação integral dos 
pais, Luiz Valmir e Denilza Dantas, que 
diariamente enfrentam dificuldades, 
principalmente financeiras, para que 
nada lhe falte durante seu processo 
clínico.

A leucemia é uma doença maligna 
que se desenvolve na medula óssea 
e afeta glóbulos brancos (leucócitos) 
no sangue, provocando sua produção 
excessiva de células anormais, 
prejudicando ou impedindo a 
produção dos glóbulos vermelhos 
(causando anemia), dos glóbulos 
brancos (causando infecções) e das 
plaquetas (causando hemorragias). 

Depois de instalada, a doença 
progride rapidamente, exigindo com 
isso que o tratamento seja iniciado logo 
após o diagnóstico e a classificação da 
doença. Em muitos casos, apenas o 
transplante é a forma de tratamento 
mais adequada para alcançar a 
cura, no entanto, a probabilidade 
de encontrar um doador compatível 

com o paciente é de 01 (uma) em 
100.000 (cem mil). 

De acordo com o pai de Sara, Luiz 
Valmir, “a luta é contra o tempo, para 
encontrar um doador compatível para 
realizar o transplante, pois devido às 
intercorrências que já aconteceram, 
pela baixa imunidade de Sara, temo 
que ela não suporte até a chegada do 
dia do transplante”, desabafou ele.

O caso de Sara ganhou uma 
repercussão muito positiva na busca 
por um doador compatível, tanto 
é que os Hemocentros em Currais 
Novos e Caicó conseguiram cadastrar 
no banco de dados nacional cerca 
de quinhentos doadores voluntários, 
durante as campanhas que realizaram. 
Mas é preciso uma mobilização ainda 
maior.

Paralela à campanha de doação 
de medula óssea, a venda do CD 
beneficente em prol de Sara, continua, 
com um valor simbólico de R$ 10,00 
e quem puder ajudar ainda mais, a 
conta para depósito bancário é Ag. 
0361-1, Conta 15.843-7 – Banco do 
Brasil, ou pode entrar em contato com 
Valmir pelo telefone (84) 9811-3029.

Valmir agradece de coração o 
empenho de todos os voluntários 
para a recuperação da sua filha e diz 
que tudo isso só está sendo possível, 
graças a Deus e à generosidade das 
pessoas que direta ou indiretamente 
se dedicam para ajudar ao próximo.

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Foto aérea do Gargalheiras.
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Jornal Expresso
Classificados

Empresa que
cuida do seu carro

UNO MILLE 2010/2011- AR/TR/AL
MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-2368| 
9657-6767 | 8897- 4988 

CELTA 2008/2009- COMPLETÍSSIMO
MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-
2368| 9657-6767 | 8897- 4988 

FOCUS 2010/2011- COMPLETO
MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-
2368| 9657-6767 | 8897- 4988 

FORD KA 2010/2011 - AR/TR/AL
MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-
2368| 9657-6767 | 8897- 4988 

CLASSIC 2010- COMPLETO
MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-
2368| 9657-6767 | 8897- 4988

POLO 2007/08 - COMPLETO
MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-
2368| 9657-6767 | 8897- 4988

ESCORT 1991 - RELÍQUIA 
MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-
2368| 9657-6767 | 8897- 4988 

COROLLA XEI 2010/2011 - COM-
PLETO - MARCELO’S VEÍCULOS (84) 
3431-2368| 9657-6767 | 8897- 4988 

CLASSIC 2009- AR-CONDICIONADO - MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-2368| 9657-6767 | 8897- 4988 STRADA 2011/2012 -COMPLETA COM 13 MIL KM RODADOS - MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-2368| 9657-
6767 | 8897- 4988 
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CASAS NO CONDOMÍNIO ANTÔNIO ALVES PONTES
CASAS EM CONDOMÍNIO FECHADO, SEGURANÇA 24 HO-
RAS E ÁREA DE LAZER, LOCALIZADO NO BAIRRO PAIZINHO 
MARIA AO LADO DA CERSEL (SEM TAXA DE CONDOMÍNIO)
VALOR R$ 450,00

TERRENO
TERRENO NA RUA DIX SEPT ROSADO, 315 
– CENTRO, MEDINDO 6 METROS DE FREN-
TE POR 24 DE FUNDO.

IMÓVEL RESIDENCIAL
RUA SUETÔNIA BATISTA, 156 – PAIZINHO 
MARIA, CURRAIS NOVOS/RN,  COM ESCRI-
TURA PÚBLICA, MEDINDO 25X35, 256M² DE 
ÁREA CONSTRUÍDA 

IMÓVEL RESIDENCIAL
RUA ROSILDO PEREIRA, 190 - PARQUE DOURADO
 01 GARAGEM, COZINHA, 02 SUÍTES, 02 SA-
LAS, 01 LAVABO, ÁREA DE LASER E SISTEMA 
DE CÂMERAS.

CASAS RESIDENCIAIS
CASAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOURADO, COM 
GARAGEM, SALA, 02 QUARTOS, BANHEIRO SOCIAL, 
COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO - CASAS A PARTIR DE 
R$ 73.000,00 DOCUMENTAÇÃO INCLUSA, FINAN-
CIADA PELO MINHA CASA MINHA VIDA

IMÓVEL COMERCIAL
RUA DR.JOSÉ SALDANHA, 26 - CENTRO 
- FREI MARTINHO/PB, ÁREA DO TERRENO 
9X21 = 189MTS², ÁREA CONSTRUÍDA 8X21 
= 168MTS², PISO EM PORCELANATO, CO-
BERTURA METÁLICA, PORTA DE VIDRO, CO-
PA E BANHEIRO

PRÉDIO COMERCIAL
RUA BALDOMERO CHACON, - CEN-
TRO, CURRAIS NOVOS/RN

APARTAMENTO
CONDOMÍNIO BELLA VISTA - 9º ANDAR, 
CURRAIS NOVOS/RN, 03 QUARTOS SEN-
DO 1 SUÍTE, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA, 
SALA, PISCINA ADULTA E INFANTIL, 1 VAGA 
NA GARAGEM, SALÃO DE FESTAS E JO-
GOS, CHURRASQUEIRA, GUARITA

IMÓVEL RESIDENCIAL
RUA MARIA AUGUSTA PEREIRA, 642 - PAR-
QUE DOURADO, C. NOVOS/RN, 240M² E 
268M² 1º PISO - GARAGEM P/ 03 CAR-
ROS, 2 SALAS, COZINHA, ÁREA DE SER-
VIÇO, 01 QUARTO, BANHEIRO, ÁREA DE 
LAZER COM PISCINA - 2º PISO - 03 SU-
ÍTES, SALA DE ESTAR E VARANDA

CASAS RESIDENCIAIS
CASAS NO LOTEAMENTO MIRANTE DOURADO, COM GA-
RAGEM, SALA, 02 QUARTOS, BANHEIRO SOCIAL, COZI-
NHA E ÁREA DE SERVIÇO
CASAS A PARTIR DE R$ 79.000,00 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 (EXCETO 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, BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E 02 QUARTOS

IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA CEL. JOSÉ BEZER-
RA, 784
IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA CEL. JOSÉ BEZERRA, 784 - BAIRRO AN-
TÔNIO RAFAEL, COM 02 SALAS, 03 QUARTOS (01 SUÍTE), GARAGEM 
PARA 02 CARROS, COZINHA, DESPENSA, DEPENDÊNCIA DE EMPRE-
GADO, TERRAÇO, ÁREA DE SERVIÇO, SISTEMA DE SEGURANÇA COM 
CERCA ELÉTRICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO.

IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA RODOLFO PE-
REIRA - PARQUE DOURADO
IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA RODOLFO PEREIRA - PAR-
QUE DOURADO COM GARAGEM, SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR, COZINHA, 03 QUARTOS (SENDO 01 SUÍTE), BA-
NHEIRO SOCIAL, DESPENSA, ÁREA DE SERVIÇO, MURO, DE-
PENDÊNCIA DE EMPREGADO COM BANHEIRO

IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA BENEDITO GON-
ÇALVES - PAIZINHO MARIA
IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA BENEDITO GONÇALVES - PAI-
ZINHO MARIA COM ÁREA, MURO AMPLO, SALA DE ESTAR, 
COZINHA AMPLA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 QUARTOS (SEN-
DO 01 SUÍTE), BANHEIRO SOCIAL.

IMÓVEL RESIDENCIAL
RUA JOSEFA BERNARDINO DE ARAÚJO, 87 - LOTEAMENTO 
PARQUE DAS PEDRAS - GARAGEM PRA 02 CARROS, SA-
LA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVABO, DIS-
PENSA, BANHEIRO SOCIAL, 03 QUARTOS (01 SUÍTE), ÁREA 
DE SERVIÇO, LAJE PARA SEGUNDO PISO, TERRENO ME-
DINDO 10X20

IMÓVEL RESIDENCIAL
RUA MOSSORÓ, 326 - BAIRRO 3X1, SANTA CRUZ/RN
1º PISO 03 QUARTOS (SENDO 02 SUÍTES), ÁREA, GARA-
GEM, SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, DISPENSA, CIS-
TERNA. 2º PISO - 01 SUÍTE, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE 
LAZER, VARANDA, VISTA PANORÂMICA PARA ESTÁTUA DE 
SANTA RITA DE CÁSSIA

ALUGUEL DE IMÓVEIS

VENDAS DE IMÓVEIS
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P
alco de grandes acontecimentos 
do ramo de entretenimento, 
os municípios de Santa 
Cruz (no dia 02) e Currais 

Novos (no dia 06) estiveram ainda 
mais abrilhantados com a presença 
do humorista Zé Lezin, vindo direto 
da Paraíba, que se encontrava numa 
maratona de shows pelo RN, e trouxe 
todo o seu acervo cômico aliado a 
criticidade das histórias cotidianas, 
bem como diversas piadas.

Com uma carreira de êxito há 30 
anos, o artista prometeu e cumpriu 
em se tratando da temática do show, 
que abarcou os assuntos polêmicos 
“Política e Copa do Mundo 2014”, 
arrancando gargalhadas de toda a 
numerosa plateia presente em ambas 
as cidades.

Considerado um dos melhores 
humoristas do Brasil, com passagens 
pela Escolinha do Professor Raimundo 
e vários outros programas de humor 
dos principais canais de TV do país, 
Zé Lezin lotou o espaço do Palácio 

dos Esportes (Aero Clube), na Princesa 
do Seridó, e o Clube Juvenal Pé de 
Copa, em Santa Cruz, com pessoas de 
toda a região. Fato é que não sobrou 
espaço para a tristeza, foram risos do 
início ao fim das suas apresentações.

Os organizadores do evento e seus 
colaboradores agradecem a presença 
maciça do público curraisnovense, 
santacruzense e das diversas cidades 
circunvizinhas, que deixaram a noite 
ainda mais bonita ocupando mais de 
mil lugares em cada ocasião, entre 
arquibancadas, cadeiras e área VIP. 

Vale salientar que o acontecimento 
também contribuiu com o município 
da terra da Scheelita, onde no episódio 
houve a doação de uma impressora 
para a Delegacia da referida cidade, 
que se apresentava sem material para 
o funcionamento ideal do recinto.

A realização do show de humor 
teve o importante apoio da imprensa 
local e regional, bem como contou 
com o apoio de inúmeros parceiros, 
que contribuíram direta e indire-
tamente para o acontecimento das 
apresentações.

CURRAIS NOVOS E SANTA CRUZ 
RECEBERAM COM GRANDE PÚBLICO 
O SHOW DO HUMORISTA ZÉ LEZIN

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

RISO SOLTO!
Palácio dos Esportes (Aero Clube) - Currais Novos

Clube Juvenal Pé de Copa - Santa Cruz

Delegado de Currais Novos, Antônio Pinto, recebeu dos representantes do Pulsação e MC Eventos uma impressa para o melhor funcionamento do 
recinto de trabalho.
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Flashes
do Seridó

Carlos
Magno

carlosm.dantas@hotmail.com 

CRUZETA - Ingrid Medeiros
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SANTANA DO SERIDÓ - Carla Cibele

TENENTE LAURENTINO - Iara Suéllen FLORÂNIA - Hérvila Gabriela PARELHAS - Yslânya Gomes BODÓ - Jania Dionísio

CURRAIS NOVOS - Samara Dantas SÃO VICENTE - Maria Clara

CARNAÚBA DOS DANTAS - Luíza Castro JARDIM DO SERIDÓ - Ivânia Carla

EXÉRCITO
A 7ª Brigada de Infantaria Motorizada 
“Brigada Felipe Camarão” tem novo 
comandante. Em solenidade, o general 
de brigada Carlos José Ignácio passou 
o cargo para o seu sucessor, general de 
brigada Antônio Carlos Barboteo Pinto, 
que já serviu em Natal, comandando 
o 17º GAC. A solenidade presidida 
pelo comandante da 7ª Região Militar, 
general de divisão Joao Carlos de Jesus 
Corrêa, contou com a presença da 
governadora Rosalba Ciarlini e dos 
presidentes do Tribunal de Justiça 
do RN e da Assembleia Legislativa, 
o desembargador Aderson Silvino e 
Ricardo Motta, respectivamente. 
 
FAIXA
Sob a coordenação de Diogo Dantas, 
Katiuska Medeiros e Edson Júnior foram 
aclamados Miss e Mister Acari 2014, 
em festa no Clube Municipal com a 
presença da Miss Seridó 2013, Déllis 
Luana e Vanessa Medeiros, acariense 
que conquistou recentemente em 
Mossoró, o título de Miss Rio Grande 
Mundo 2014. Também circularam 
na festa as Misses e Misters 2014 
de Jardim do Seridó, Florânia, São 
Vicente, Carnaúba dos Dantas, Equador 
e Santana do Seridó.  
 
HOLOFOTES
O fotógrafo top do Seridó, Júnior Flash 
promoveu a I Expo Novas e Festas 
tendo como palco o Esplanada Clube, 
de Jardim do Seridó. A exposição “Sim” 
com seus trabalhos mais recentes, 
estava simplesmente maravilhosa. 
 
BELEZA
Representantes de 23 municípios 
seridoenses já estão inscritos e vão 
concorrer no dia 5 de julho, aos títulos 
de Miss e Mister Seridó 2014, mais uma 
vez sob o patrocínio da Matersol Moda 
Praia. Estão inscritos representantes 
de Acari, Bodó, Carnaúba dos Dantas, 
Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, 
Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de 
Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, 
Lagoa Nova, Parelhas, Santana 
do Matos, Santana do Seridó, São 
Fernando, São João do Sabugi, São 
José do Seridó, São Vicente, Serra 
Negra do Norte, Tenente Laurentino e 
Timbaúba dos Batistas. Falta apenas 
a definição da cidade sede do maior 
espetáculo de beleza da nossa região, 
entre Jardim do Seridó e Florânia. 



F
undado em 1964, há 
cinquenta anos o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Currais 
Novos vem desenvolvendo 

um trabalho de resistência na defesa 
das lutas e conquistas do homem do 
campo.

Em comemoração à data, na 
manhã do último dia 26 de maio, 
o Padre Welson Rodrigues celebrou 
uma Missa em Ação de Graças, em 
frente à sede da Associação, que 
contou com a participação tanto dos 
associados quanto de suas famílias. Na 
oportunidade, também foi festejado o 
Dia das Mães, com sorteio de brindes. 

“Este é um momento muito importante 
para a história do Sindicato. Comemorar 
os 50 anos de uma Associação Rural, 
celebrando uma Missa do Agricultor, 
para os lavradores aqui presentes, me 
enche de emoção”, comentou o Padre 
Welson durante a celebração.

Para a Presidente, Maria do Céu 
Aprígio, o Sindicato representa um 
importante papel na vida do homem 
do campo, pois através dele é possível 
manter o fortalecimento da agricultura 
familiar, a seguridade social e atender 
as reivindicações dos agricultores por 
meio das políticas públicas que os 
contemplem.

Do Céu destaca ainda as parcerias 
entre os poderes públicos municipal e 
estadual, EMATER, FETARN, Polo 
Sindical do Seridó e demais Associações 
Rurais, que trabalham como sendo o 
braço direito dos movimentos sindicais.

Ao fim das comemorações alusivas 
ao cinquentenário, a Presidente 
agradeceu a todos que prestigiaram 
o momento, “primeiramente a Deus, 
pelo do dom da vida, ao Padre 
Welson por ter aceitado o convite, e 
aos agricultores que fazem parte da 
associação, pois sem a presença de 
todos esta comemoração não teria 
sentido algum”, finalizou.

Variedades 21 QUARTA-FEIRA 11 DE JUNHO 2014

SINDICATO DOS 
TRABALHADORES 
RURAIS COMEMORA 
50 ANOS DE 
ATIVIDADE EM 
CURRAIS NOVOS

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

RESISTÊNCIA E LUTA

Padre Welson Rodrigues se emocionou ao celebrar Missa em Ação de Graças com a participação dos associados e familiares.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de C. Novos festeja 50 anos de atividade com grande alegria.
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LOJA BASIC HERING COM FRANQUIA 
EXCLUSIVA É INAUGURADA EM 
CURRAIS NOVOS

DESDE SEMPRE 
UMA PAIXÃO À 
MODA BRASILEIRA

M
az

ilt
on

 G
al

vã
o



Opinião 23 QUARTA-FEIRA 11 DE JUNHO 2014

Berço de uma cultura e empreende-
dorismo singulares, a terra da Scheelita, 
no último dia 21 de maio, foi palco da 
inauguração e coquetel da primeira loja 
franqueada da cidade, a Basic Hering.

No comando da jovem empresária 
acariense Thatiana Laís de Araújo Dantas, 
de 27 anos, há dez anos residente 
e com família em Currais Novos, e 
que já é proprietária da despojada 
e sempre atualizada “Tendência”, a 
franquia exclusiva Hering tem arrancado 
suspiros e conquistado o público, 
principalmente pela diversidade do seu 
acervo, e também pelo reconhecimento 
dos preços acessíveis aliados a uma 
grande e qualificada gestora de vestuário 
feminino, masculino e para crianças.

O projeto teve início em meados de 
janeiro deste ano, quando a empresária 
começou a tramitar a documentação e 
logo em seguida obteve a autorização 
para abrir a loja, mas a jornada não foi 
fácil, e em meio à ansiedade de abrir as 
portas do novo empreendimento, havia 
a espera necessária para a organização 
das instalações e das mercadorias.

Sempre criativa, dedicada e com 
iniciativa, Thatiana não mediu esforços 
para trazer essa inovação para o interior, 
especialmente porque tem tino para os 
negócios e sabe que a franquia de renome 
nacional dará um “up” no mercado, 
beneficiando a toda a população.

Nominado de varejo qualificado 
e que valoriza o respeito aos seus 
clientes, prezando pela sustentabilidade, 
integridade, ética, inovação, abertura a 
mudanças e comprometimento, a Hering 
instalada na Princesa do Seridó, além 
de toda uma mega estrutura preparada 
carinhosamente para acolher com zelo 
as pessoas, dispõe das marcas Hering, 
Hering Kids, PUC, Dzarm e em breve 
Fitness, cada uma com seis coleções 
anuais, a saber: Férias, Outono, Inverno, 
Meia Estação, Verão e Alto Verão. Ou 
seja, desde sempre uma verdadeira 
paixão à moda brasileira.

Visite a loja mais exclusiva da cidade 
e apaixone-se!
End.: Rua João Pessoa, nº 152 – Centro 
– Currais Novos/RN
Tel.: (084) 3431-2121

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN
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A
lmejando fortalecer o sistema de 
saúde básica para a população 
curraisnovense, a gestão municipal 
vem buscando desde o início de 2013 

para atender a demanda por serviços essenciais 
e que melhorem a vida das pessoas. Com este 
intuito, a Prefeitura Municipal se empenhou 
para conquistar recursos para a construção, 
ampliação e recuperação de Unidades Básicas 
de Saúde – UBS, e com isso, expandir a rede 
de assistência na zona rural e urbana. 

Já foram garantidos pelo Ministério da Saúde/
Governo Federal recursos para a construção 
das UBS’s dos bairros Parque Dourado (com 
terraplanagem já iniciada) e Santa Maria Gorete 

(área do CSU). Os dois espaços que serão 
construídos são do tipo “01”, e contarão com 
salas de recepção e espera, banheiros masculino e 
feminino, consultório indiferenciado/acolhimento, 
sala de inalação coletiva, consultório odontológico, 
sala de observação/procedimento/coleta, sala 
de atividades coletivas/ACS, sala de vacinas e 
curativos, sala de estocagem/dispensação de 
medicamentos, guarda materiais, expurgo, 
almoxarifado, copa, sala de administração, 
gerência, e abrigo de resíduos contaminados/
recicláveis e comum. 

A expansão e criação de novos PSF’s 
também exigiu a convocação de dezenas de 
aprovados em concurso público, promovendo 
uma melhoria no atendimento e prestação de 
serviços à população. 

Buscando garantir à zona rural 
de Currais Novos o acesso à água 
de boa qualidade, a Prefeitura 
Municipal vem realizando, em 
parceria com diversos órgãos, 
atividades para melhorar a vida 
da população das comunidades 
e assentamentos rurais. 

Em reunião com os 
representantes de associações 
rurais em 12 de maio, a 
gestão lançou o programa 
municipal de açudagem, ou 
seja, de reforma, construção 
e ampliação de pequenos e 
médios barreiros na zona rural. 
Dividido em polos, as ações 
serão promovidas em todas as 
comunidades, com o objetivo de 
aumentar a capacidade hídrica 
dos reservatórios, beneficiando a 
agricultura e a pecuária, e serão 
ainda utilizadas as máquinas 

do PAC 2, doadas a cidade 
para a concretização das obras. 

Outras duas ações importantes 
também foram conquistadas em 
benefício das comunidades rurais: 
03 sistemas de dessalinização 
para as comunidades São Rafael, 
Cachoeira e Namorados através 

de convênio com o Ministério 
do Meio Ambiente através da 
SEMARH – Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, e a implantação de 
09 sistemas de abastecimento 
de água através de convênio 
com o DNOCS.

Dois projetos desenvolvidos 
pela Prefeitura Municipal de 
Currais Novos por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde 
estão transformando a vida de 
centenas de pessoas. Lançados 
no início de 2013, a “Fisioterapia 
Domiciliar” e “Academia na 
Praça” estão promovendo 
grandes benefícios na saúde 
dos curraisnovenses. 

Com atendimentos domiciliares 
realizados pelos fisioterapeutas 
do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF), famílias em 
situação domiciliar de baixa renda 
e idosos do Abrigo Monsenhor 
Paulo Herôncio são os principais 
beneficiados com este projeto. 
Francisca de Fátima Bezerra, 
de 44 anos, é um dos exemplos 
de sucesso que a reabilitação 
promoveu em sua vida. Acometida 
por dois AVC’s (Acidente Vascular 
Cerebral), internada por 53 dias 
na UTI e com movimento de 
apenas dois dedos, alguns médicos 
chegaram a afirmar que sua situação 
não mudaria. Após o início da 
fisioterapia domiciliar, a esperança 
de recuperação se tornou real. 
“Se antes eu só movimentava dois 
dedos, hoje consigo mexer todo 
o meu corpo, isso significa que 
as melhoras foram enormes”, 
comenta Fátima. 

Abarcando cerca de 500 
inscritos, o “Academia na 
Praça” realiza atividades 
aeróbicas e físicas em três 
polos da cidade (Largos Jr 
Toscano e do Tungstênio e no 
Paizinho Maria) com o objetivo 

de promover mais saúde para 
a população. Aliado a estas 
ações, a gestão adquiriu três 
academias populares para auxiliar 
nas atividades, e a primeira 
já inaugurada neste mês de 
junho no Largo Jr Toscano.

PARQUE DOURADO E SANTA MARIA 
GORETE SERÃO CONTEMPLADOS 
COM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

PREFEITURA CRIA PROGRAMA DE AÇUDAGEM 
E CONQUISTA RECURSOS PARA SISTEMAS DE 
DESSALINIZAÇÃO E ABASTECIMENTO

PROJETOS “ACADEMIA NA PRAÇA” E “FISIOTERAPIA 
DOMICILIAR” TRANSFORMAM VIDA DE CURRAISNOVENSES

Projeto para a edificação de Unidades Básicas de Saúde já estão garantidos para dois bairros da cidade, Parque 
Dourado e Santa Maria Gorete.

A gestão municipal realizou diversas parcerias para colocar em prática o 
programa que garantirá acesso a água de qualidade aos curraisnovenses.

Projeto “Academia na praça” é implantado em Currais Novos.

Fisioterapia Domiciliar tem beneficiado famílias em situação domiciliar de 
baixa renda e idosos do Abrigo Monsenhor Paulo Herôncio.

A construção das UBS’s abarcará diversos espaços, almejando assim expandir a rede de assistência na zona rural e 
urbana de C. Novos.

JOÃO BEZERRA
DO JE RN

JOÃO BEZERRA
DO JE RN

JOÃO BEZERRA
DO JE RN
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A mulher brasileira gosta de 
se embelezar, e faz disso uma 
rotina, não uma preocupação, 
até porque o mercado de 
cosméticos tem crescido 
muito, ofertando produtos de 
qualidade que aliam tecnologia 
a exuberância. A exemplo disso, 
uma das grandes investidoras 
nesta área é a empresa “O 
Boticário”, que vez ou outra 
lança novas coleções, inovando 
em perfumaria, pigmentos 
singulares em maquiagens e 
designes modernos.  

Com propostas sempre 
criativas, que mesclam 
tecnologia, bom gosto e muita 
beleza, o empreendimento 
citado, com franquia de 
Currais Novos, encontra-se no 
ramo de fragrâncias exóticas 
e cosméticos da cidade já há 
30 anos, e nos últimos dias 
realizou mais um super Curso 
de Automaquiagem, no CDL, 
ocasião na qual contou com 
a presença de palestrantes, 
blogueiras e várias aprendizes 
curraisnovenses.

Em alusão ao trajeto de 
sucesso da loja na terra da 
Scheelita, o momento esteve 

ainda mais abrilhantado e cheio 
de glamour, tudo isso porque 
a comemoração fez de um 
singelo instante um grande 
acontecimento. A equipe 
desta empresa, que preza 
pela simplicidade em meio a 
sofisticação, organizou uma 
programação seleta e não mediu 
esforços para acolher, agradar 
e deixar ainda mais bonitas as 
suas 43 participantes, dentre 
elas algumas cabeleireiras, 
maquiadoras profissionais 
e pessoas que já haviam 
experienciado o curso antes. 

Num encontro todo 
especial, que teve a presença 
da dermatologista Dra. Dayse 
Oliveira, palestrando sobre 
os cuidados da pele; das 
blogueiras curraisnovenses 
Ana Cláudia Barreto e Dailla 
Azevêdo; filmagem por meio 
do programa Essencial, da 
apresentadora Maura Cruz; 
além da coordenação da 
arrojada Raphaella Rosas 
em parceria com Sueli Araújo, 
Rosana Sheron e Joênia Karine, 
o curso ainda ressaltou as 
tendências da atualidade em 
makes, produtos e cores. Fato 
é que foi unânime os elogios 
a organização, recepção, as 

novidades transparecidas e 
principalmente ao confortável 
e divertido espaço de 
aprendizado. Ao final, todas 
as participantes receberam um 
certificado.

Entre os destaques do 
acontecimento, houve o 
lançamento da coleção nova 
da linha “Make B. Barroco 
Tropical”, por Ronaldo Fraga, 
que inclui capa personalizada 
para Iphone e Palette de 
Maquiagem, esta última 
permite que você crie makes 
para todas as ocasiões com 
os seus mais de 50 itens. Ela 
reúne em um único produto 
as sombras, blushes e batons 
mais desejados da estação, bem 
como toda a praticidade que 
você precisa para arrasar. Puro 
luxo, agora você pode ter um 
minicamarim só seu!

Visite já “O Boticário” 
de Currais Novos, localizada 
na Praça Cristo Rei, nº 48, 
Centro ou entre em contato 
pelo telefone (084) 3412-1132, 
confira os lançamentos, bem 
como as coleções em alusão a 
Copa do Mundo 2014 e todas 
as promoções especiais do Dia 
dos Namorados. Clássica ou 
fashion, esta loja faz o seu estilo!

O ambiente de negócios 
tem evoluído de maneira 
extremamente veloz nos 
últimos anos. Com o advento 
da tecnologia, da internet e do 
conhecimento, a informação 
tem ganhado uma importância 
sem precedentes, mas este 
ambiente extremamente 
dinâmico ocasiona efeitos 
colaterais para o mundo dos 
negócios. Entre os principais 
efeitos podemos citar a escassez 
de tempo, principalmente 
para os empresários que são 
obrigados a tomar cada vez 
mais decisões, e se não bastasse 
isso, estas decisões têm de ser 
tomadas de forma rápida e 
cirúrgica.

Muitas vezes nas empresas 
de pequeno e médio porte 
o empresário é obrigado a 
desempenhar as mais diversas 
atividades, o que consome todo 
o tempo e que o impossibilita de 
obter dados cruciais a condução 
e desenvolvimento do seu 
empreendimento. Ocorrem 
situações em que decisões 
que precisam ser tomadas de 
forma imediata são adiadas 
por tempo bastante para 

comprometer, e muito, a saúde 
da empresa, provocando queda 
do rendimento e até mesmo o 
fim daquelas que estavam há 
décadas no mercado.

Para ajudar aos empresários, 
surgiram as Empresas de 
Consultoria que, compostas 
por profissionais especialistas 
em áreas específicas, podem 
facilitar e muito a vida 
dos empreendedores. Foi 
pensando nas necessidades 
dos empresários que surgiu 
a GLOBAL Administração 
Profissional, que conta hoje com 
profissionais que têm ajudado 
a criar, financiar e desenvolver 
empresas nos mais díspares 
setores de atividades por todo o 
Rio Grande do Norte, Paraíba 
e Ceará.

Para comemorar o sexto 
ano de atividades, a GLOBAL 
Consultoria lança seu mais 
novo serviço: o Diagnóstico 
Empresarial. Ao contratar 
este serviço o empresário terá 
acesso a um relatório completo 
da situação dos diversos setores 
no seu negócio que o ajudará a 
realizar as ações necessárias ao 
desenvolvimento da empresa. A 
grande vantagem de se realizar 
o Diagnóstico Empresarial é a 

possibilidade de se desenvolver 
um programa de consultoria 
específico para a necessidade 
da empresa, realizando as ações 
corretas no tempo certo para 
proporcionar um ambiente 
favorável ao desenvolvimento da 
empresa. Além do Diagnóstico 
Empresarial, a GLOBAL realiza 
diversos outros serviços sempre 
pensando em facilitar a vida 
dos empresários.
Ligue e agende o seu horário!
Depoimento de cliente:
“Com o diagnóstico feito pela 
GLOBAL pude perceber 
detalhes que influenciavam 
no faturamento e na melhoria 
da minha empresa, consegui 
enxergar muito além, assim 
despertando a vontade de 
atingir novas oportunidades. A 
empresa está de parabéns pela 
competência e transparência 
de como trabalha” - Samara 
Ranielle, loja Maria Bunita.

GLOBAL ADMINISTRAÇÃO 
PROFISSIONAL

RUA CORONEL MANOEL 
ALEIXO, 60 – BAIRRO 
ANTÔNIO RAFAEL
CURRAIS NOVOS RN
(84) 3412-2669/ 9985-4594

O BOTICÁRIO COMEMOROU 30 ANOS DA 
FRANQUIA EM CURRAIS NOVOS COM CURSO 
DIFERENCIADO DE AUTOMAQUIAGEM 

POR MENOS DE R$ 100,00 O EMPRESÁRIO 
TEM ACESSO A UM DIAGNÓSTICO 
EMPRESARIAL COMPLETO.

GEYSE BÁRBARA 
DO JE RN

GEYSE BÁRBARA 
DO JE RN

BELEZA E 
GLAMOUR

COMO ANDA A 
SAÚDE DA SUA 
EMPRESA?

Turma do Curso de Automaquiagem em alusão aos 30 anos da franquia “O Boticário” em Currais Novos. Equipe da GLOBAL Administração Profissional tem ajudado a criar, financiar e desenvolver empresas do RN, PB e CE.
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//Em Florânia o trabalho desenvolvido pela 
“Ação Integrar” tem contribuído na recuperação 
da dependência química para usuários que 
sofrem com este mal.

A Dependência Química é uma 
doença crônica que causa ao usuário 
o consumo excessivo e compulsivo de 
substâncias nocivas ao organismo, e 
ataca principalmente o seu sistema 
nervoso central. Este problema afeta 
a humanidade em todos os níveis sociais, 
independente da cor ou status. No 
entanto, há tratamento e cura. Basta 
que o usuário se disponha a aceitar a 
ajuda de familiares e Associações ou 
Instituições especializadas neste suporte.

No município de Florânia, distante 
215 km de Natal, este problema pode ser 
enfrentado com a ajuda da Associação 
de Amparo e Assistência ao Necessitado 
e Dependente Químico – Ação Integrar, 
cuja finalidade é resgatar e auxiliar na 
reabilitação de vidas que estão sendo 

vencidas pelo consumo indevido de 
álcool e outras drogas. Coordenada pelo 
Sr. Leandro Palharini e Secretariada 
pela Srª Sammara Simone Dantas 
de Araújo, a Ação Integrar é uma 
entidade filantrópica, que promove 
a reabilitação e reinserção social de 
dependentes de substâncias psicoativas, 
atualmente atendendo dependentes do 
sexo masculino em seu espaço rural, 
com capacidade para 20 (vinte) pessoas 
efetivas, em regime de internato por 
um período mínimo de seis meses.

Para que ocorra a mudança de vida 
nos usuários e dependentes químicos, 
a instituição oferece um programa 
terapêutico, não medicamentoso, 
de recuperação e atividades que 
seguem as normas estabelecidas pelas 
Federações Brasileiras de Comunidades 
Terapêuticas e do Amor-Exigente, com 
sede em Campinas/SP, além de atuar 
na prevenção através de palestras e 
assistência às famílias em situação de 
risco e vulnerabilidade social.

De acordo com o seu coordenador 
Leandro Palharini, como o modelo 
adotado é terapêutico, os usuários passam 
a vivenciar experiências e situações 
cotidianas, englobando novos hábitos e 
atitudes, aparentemente simples, porém 
esquecidos pelo uso compulsivo das 
drogas, tais como: cuidados pessoais 
(banho, higiene bucal, limpeza da 
roupa, etc), com a casa e noções de 
economia doméstica. “Esta relação 
com o corpo, agora cuidado, antes 

desleixado e maltratado, evolui no 
sentido de uma valorização positiva 
de energia redescoberta e maior zelo 
com a aparência”, afirma Leandro.

Também são trabalhadas atividades 
laborais diárias, como arte-terapia, 
culinária, horta e jardim para dar 
suporte ao processo de recuperação, 
auxiliando na incorporação de valores 
e princípios relacionados à disciplina, 
criatividade,  trabalho  e solidariedade. 
Passado o período de seis meses de 

internação, o residente passará a se 
denominar Graduado e não ficará 
internado, mas participará do Programa 
de Prevenção da Recaída, que tem 
a duração mínima de 01 (um) mês.

Quem desejar conhecer de perto o 
trabalho da Ação Integrar, sua sede fica 
localizada à Rua João Pessoa, nº65, no 
Centro de Florânia/RN e seus telefones 
de contato são: (84)9845-6484 (Leandro 
Palharini - coordenador) e (84)9611-8733 
(Sammara Araújo - Secretária).

FILANTROPIA
AÇÃO INTEGRAR É REFERÊNCIA NA 
REABILITAÇÃO CONTRA AS DROGAS

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Centro de Internação da “Ação Integrar” está passando por uma reforma nas suas instalações com a ajuda de voluntários.
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Já ouvi muitas pessoas perguntando o que 
fazer para atingir o sucesso, talvez porque 
alguém me considere uma pessoa que al-
cançou o sucesso. Não que eu me conside-
re assim, mas digamos que prefiro me ver 
como alguém - até certo ponto - realizado.

Portanto, para ajudá-lo, eis algumas dicas 
práticas para que você possa alcançar o su-
cesso de seus projetos e realizar seus sonhos. 
Pronto? Então, aperte os cintos e lá vamos 
nós. Lista em ordem alfabética, e não de im-
portância:

1) Aprenda a ser grato mesmo se algo 
der errado: se existe um tipo de pessoa que 
nunca é bem-sucedida é aquela que reclama 
de tudo e de todos. Se quiser vencer, deixe 
de ser um murmurador crônico.

2) Aprenda a lidar com a dor, sofri-
mento e fracasso: entenda, até pra você 
nascer alguém teve que sentir dor. Ela faz 
parte da vida, bem como seu companheiro 
de jornada, o sofrimento. Todo vencedor é 
alguém que sabe entender e aceitar isso.

3) Estabeleça prioridades e foque nos 
resultados: todo grande vencedor é também 
um grande planejador e sabe que é preciso 
fazer escolhas difíceis e lutar pela realização 
de seus projetos.

4) Encare a vida com otimismo e boa 
vontade: não estou dizendo que você seja 
inocente a ponto de ignorar as dificuldades, 
mas que tenha fé que é possível superar os 
desafios e vencer as dificuldades.

5) Estude para se diferenciar dos 
demais: em um mar de pessoas que se es-
forçam para imitar umas às outras, quem 
se destaca é quem tenta ser diferente, então 
seja diferente por meio de seu conhecimen-
to adquirido.

6) Reconheça em cada dificuldade 
uma oportunidade: a vida não é fácil pra 
ninguém, mas as dificuldades trazem em-
butidas grandes oportunidades, e quem as 

aproveita tem aquela faísca de vencedor.
7) Seja acessível e generoso com as 

pessoas: uma característica das pessoas bem-
-sucedidas a longo prazo é que elas não se 
isolam das outras pessoas.

8) Supere o medo de tentar, arriscar e 
ousar: você nunca saberá se é possível vencer 
se não tentar. Às vezes, arriscar e ousar é o 
mínimo que você pode fazer, mas com po-
tencial de máximos resultados.

9) Vença o medo de encarar grandes 
desafios: a princípio, nossa capacidade só 
pode ser mensurada quando enfrentamos 
desafios que julgamos grandes demais para 
nós. Se você quer ser um grande vencedor, 
aceite os testes que a vida impõe.

10) Una esforço e vontade de supera-
ção: existe um ditado muito sábio que reza 
que o sucesso é resultado de 1% de inspi-
ração e 99% de transpiração. Quer vencer? 
Então comece a transpirar o tanto que sua 
inspiração precise para ser posta em prática!

Deus o abençoe, e espero em breve co-
nhecer sua história de conquistas e realiza-
ções, ok?

SE EU QUISER SERBEM-SUCEDIDO, 
O QUE DEVO FAZER?
Por: Wallace Sousa – Blog http://desafiandolimites.com
Analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União

Nesta edição decidi inovar, quebrar o gelo 
polêmico de edições passadas, então falarei 
de algo mais abstrato, algo que deveria ser 
como nosso aparelho celular, por exemplo. 
Apresento-lhe então a PACIÊNCIA, aquela 
que você tanto almeja, mas que insiste 
em escapar. Pois bem, para começarmos 
vamos a uma definição: a palavra paciência 
deriva do Latim “Pace” que significa Paz 
e “Scientia” que significa ciência, ou seja, 
Conhecimento da Paz. A palavra pode 
ser entendida como virtude, controle de 
emoções, doses de tolerância, calma para 
resolução de problemas, compreensão, 
exercício e mera capacidade de ler esse 
texto até o fim.
Vivemos numa era marcada pelo stress, 
sobrecarga, insatisfação e capitalismo, 
capitalismo, trânsito, mais trânsito, 
imediatismo, tecnologia, alta produtividade, 
sedentarismo, filas, convivência familiar, 
relacionamentos, crenças, estudos, dentre 
tantos outros que ocupariam mais do 
espaço que me é ofertado. 
Então falaremos sucintamente dos 
engarrafamentos, onde treinamos o 
vocabulário sórdido, carregado de palavrões 
desnecessários, odiamos as buzinas, mas a 
utilizamos porque “teoricamente” agilizam 
o processo (de stress, só se for). Depois vêm 
os filhos e com eles os tablets, televisores, 
Iphones, qualquer entretenimento que os 
deixe alienados enquanto os papais acessam 
a rede, ou estão cansados demais para 
brincar e responder aos porquês. Não nos 
esqueçamos dos relacionamentos, claro, 
pra quê paciência não é? Já que hoje 
decidimos o nosso tempo e se é mais fácil 
largar ou respirar fundo e continuar. O 
notebook demora pra ligar, o celular trava 
por dois minutos, resultados à longos prazos 
são chatos, no restaurante a chegada do 
pedido é uma eternidade (vai de fast-food 
mesmo). “Nossa! Quantas páginas esse 

livro tem?” Os idosos falam mais do que 
podemos ouvir, o sinal de três tempos 
irrita, o que queremos demora demais pra 
chegar, uma nova língua não se aprende 
da noite para o dia, o tempo não passa... 
E se passa, é muito devagar.
Ah e não divagamos (andamos por aí sem 
rumo) mais porque temos hora marcada 
com nós mesmos. Violão é difícil, xadrez 
é difícil, francês é difícil e yoga então? 
Esperar é dificílimo! Repetir é bem mais 
fácil, porque complicado mesmo é ter 
paciência de ir ao dicionário e procurar um 
sinônimo. Gritar, xingar, bater e ignorar são 
as peças fundamentais do nosso quarteto 
fantástico, essas simples palavrinhas nos 
fazem monstros tão capazes de raciocinar 
e incapazes de respirar fundo, controlar 
os hormônios e poupar a saúde dizendo 
pra si mesmo: Ah, hoje é dia de paciência!

Dica de uma impaciente em transição: 
Lenine-se.
“Será que é tempo que lhe falta pra perceber, 
será que temos esse tempo pra perder, e 
quem quer saber, a vida é tão rara (Tão 
rara)”. Paciência – Lenine

P - A - C - I - Ê - C - I – A
Por: Leticia Marina
Estudante de Gestão Hospitalar na UFRN  
leticia-marina.blogspot.com



EspecialCulturaEspecial

Turma bonita sempre presente no Pulsação. Edição Rosa de Maio em São Vicente.

A empresária Thatiana Laís inaugura franquia 
exclusiva da Hering em C. Novos.

Em Lagoa Nova, Leandro Costa reuniu amigos para curtir o Pulsação durante aniversário da Rádio Serrana.

Juventude seridoense marcou presença em mais um Pulsação. Edição Lagoa Nova com Guilherme, Griff e Styllo.
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