
Ano V | Edição Nº 52 Currais Novos 24 de Julho de 2014

EMPRESAS FILIADAS

A acariense Vanessa Medeiros será a representante do RN no 
concurso que acontece dia 9 de agosto, em Florianópolis/SC. Pág. 23MISS MUNDO BRASIL:

CERRO CORÁ:
Clima frio, cultura e 
entretenimento na XII edição 
do Festival de Inverno.  Pág. 22

ELEIÇÕES:
Confira as entrevistas feitas 
com os candidatos ao Governo 
do RN. Pág. 04, 05 e 06

FEIRINHA DE SANT’ANA:
Comissão Organizadora do 
evento faz avaliação da festa. 
Pág. 12

ALEGRIA E DEVOÇÃO: 
Fiéis comemoram os 206 anos 
dos festejos de Sant’Ana em 
Currais Novos. Pág. 16



Opinião02 QUINTA-FEIRA 24 DE JULHO 2014

Wagner Souza
Diretor Responsável 
Região  do Trairí

John Carlos
Design e
Diagramação

Geyse Bárbara
Diretora de Revisão
e Organização

Jean Souza
Diretor Geral

Lílian de Souza
Jornalista

Quem nunca guardou um segredo? 
Com intensidade diferentes, 
armazenamos informações nossas 
ou de outras pessoas com algum 
propósito, seja pela complicação do 
fato, pelo medo do que a revelação 
pode causar ao outro, pela ansiedade 
que o conteúdo comove, pelo trauma 
sofrido, ou mesmo pela alegria, é, 
coisas alegres também não escondidas.
De início gostaria de diferenciar as 
palavras mentir e omitir. Aí você 
vai me perguntar o porquê, calma, 
explico daqui a pouco. Falarei de uma 
forma bem breve. “Mentir” refere-se 
a enganar, iludir, ludibriar; e “Omitir” 
trata-se de não se manifestar, nem agir, 
deixar de fazer alusão, ser indiferente. 
Então, continuemos. O que isso tem 
em comum com o segredo? Muito. 

Quando mantemos sobre sigilo algo, 
dependendo da forma como nos 
posicionamos, estamos omitindo ou 
mentindo sobre algo. Sabe aquele 
ditado “o que os olhos não veem o 
coração não sente”? Pois é, não sente 
mesmo, porém, quem se pudesse 
esconderia dos olhos? Você optaria 
por isso de livre e espontânea vontade? 
Preciso dizer mais. Quando calamos ou 
guardamos certo fato ou informação, 
podemos, de maneira natural ou 
“sem querer”, mas com um querer 
gritando por dentro, expressar através 
do corpo. Sim, o corpo fala. 
O mundo dos misteriosos segredos 
quase nunca é descomplicado, e 
ele pode atormentar a sua mente, 
gerar uma ansiedade incomum, virar 
sintoma, e a vontade de falar ou 

saber só aumenta. As indagações 
assolam a mente, viver no silêncio 
parece um martírio e sentimentos 
como raiva e estresse são sinalizados 
no comportamento. Se você guarda 
algo que suscita incômodo e prejudica 
algum âmbito da sua vida, atenção, 
talvez seja importante buscar ajuda 
profissional, de um psicólogo, por 
exemplo. 
Querido leitor, vai parecer clichê, mas é 
como a lei da atração, pensamentos se 
materializam em coisas e/ou atitudes. 
Não sou contra segredos, entretanto, 
acho que você deve estar vigilante 
para o que isso pode implicar na sua 
vida. Visto que, somos seres sensíveis, 
mesmo que não transpareçamos isso 
com tanta frequência, e as armadilhas 
do nosso pensamento podem ser mais 

profundas do que aquilo que é visto 
superficialmente.
Boa leitura.

Eu tenho ouvido de amigos, colegas 
e desconhecidos que o sentimento 
da população é uníssono: as pessoas 
estão cansadas do jeito arcaico de 
se fazer política. As pessoas querem 
mudança, querem renovação. Ponto.
É nesse desejo das pessoas que 
quem trabalha com marketing 
vai direcionar o “visual” do seu 
candidato - o seu contratante. Isso 
é algo até natural e esperado. O que 
não é de se esperar é a cara de pau 
em certos casos no RN.
De um lado um figurão com mais 
de quatro décadas de vida pública 
- o famoso político profissional - e 
que coloca em seu palanque nada 

mais, nada menos que todos os 
ex-governadores vivos do RN. Sim! 
Todos os que governaram o estado, 
e não resolveram os problemas - que 
são os mesmos - nos últimos 30 anos. 
Aí o marketing dispara: “Força para 
mudar”. É sério essa merda?
Do outro lado um camarada 
que antes de ser vice-governador 
rompido, fez acordos que até Deus 
duvida pra passar oito anos como 
Presidente da Assembleia Legislativa, 
sendo da base de um governo que 
ele abandonou seis meses antes da 
eleição, dizendo que o RN “precisava 
de mudança”. O marketing então 
chega com uma brilhante: “Agora 

é pra valer”. É mesmo?
Como é que vamos mudar essa 
porcaria desse jeito? Será que 
você, meu caro marqueteiro, não 
se importa com os seus iguais? É só 
a sua conta bancária que importa?
Mas se, por uma hipótese, alguém 
pode dizer, os dois estivessem mesmo 
dispostos a mudar, a fazer algo 
realmente diferente, porque raios, 
pergunto, eles só discutem palanque, 
apoio e pesquisa? Cadê os projetos 
para o RN? Ah! Já sei! Estão naquele 
documento pra inglês ver que os 
candidatos têm que entregar no 
Tribunal Regional Eleitoral.
Passar bem.

Joãozinho está dentro do carro do seu 
pai, quando avista duas prostitutas na 
calçada...
- Pai, quem são aquelas senhoras?
O pai meio embaraçado, responde:
- Não interessa filho... Olhe antes para 
esta loja, já viu os lindos brinquedos 
que tem?
- Sim, sim, já vi. Mas, quem são as 
senhoras e o que é que estão fazendo 
ali paradas?
- São... São. São senhoras que vendem 
na rua.
- Ah, sim?! Mas vendem o quê? - 
Pergunta admirado o garoto.
- Vendem... Vendem... Sei lá, vendem 
um pouco de prazer.
O garoto começa a refletir sobre o 
que o pai lhe disse, e quando chega 
em casa, abre a sua carteira com a 
intenção de ir comprar um pouco 

de prazer. Estava com sorte! Podia 
comprar 50 reais de prazer!
No dia seguinte vai ver uma prostituta 
e pergunta-lhe:
- Desculpe, minha senhora, mas 
pode-me vender 50 reais de prazer, 
por favor?
A mulher fica admirada, e por 
momentos não sabe o que dizer, mas 
como a vida está difícil, ela aceita. 
Porém, como não poderia agir de 
forma ‘normal’ com o garotinho, 
leva-o para casa dela e prepara-lhe 
seis pequenas tortas bem gostosas de 
morango e chocolate.
Já era tarde quando o garoto chegou 
em casa. O seu pai, preocupado pela 
demora do filho, pergunta-lhe onde 
tinha estado. O garoto olha para o 
pai e diz:
- Fui encontrar uma das senhoras que 

nós vimos ontem, para lhe comprar 
um pouco de prazer!
O pai fica amarelo:
- E... E então, como é que se passou?
- Bom, as quatro primeiras não tive 
dificuldade em comer, a quinta levei 
quase uma hora e a sexta foi com muito 
sacrifício. Tive quase que empurrar 
para dentro com o dedo, mas comi 
mesmo assim. Ao final estava todo 
lambuzado, melequei todo o chão, e 
a senhora me convidou para voltar 
amanhã, mas para ser sincero ao 
senhor eu só tive prazer nas três 
primeiras, as outras só comi para 
mostrar que sou homem mesmo. Posso 
ir amanhã novamente, pai?
O pai desmaiou.

Não basta ser informativo, tem que ter 
um conteúdo atualizado e instigante, 
e o Jornal Expresso sabe muito bem 
disso. Atento aos acontecimentos 
de Currais Novos e região, a equipe 
organizadora do periódico, na sua 
edição de nº 52, sempre pensando em 
novidades e assuntos que interessem 
a você, leitor, preparou um exemplar 
ainda mais diversificado. Especial do 
mês de julho, o JE passeou por várias 
cidades, tais como Cerro Corá, Acari, 
Frei Martinho e a própria terra da 
Scheelita, para coletar um material 
quentinho e super recheado. Neste 
espaço dispomos de detalhes da 206ª 
Festa de Sant’Ana de Currais Novos, 
padroeira do município, e recortes de 
todos os momentos principais; uma 
página dupla do evento de Motocross 
acontecido na Paraíba que fora trazido 
em destaque na última edição; textos 
de colunistas; algumas páginas com um 
conteúdo exclusivo sobre as eleições 
e um panorama do cenário político; 
entrevista especial com um carismático 
empreendedor que reside em Currais 
Novos há mais de 50 anos e que deu asas 
aos seus sonhos neste solo; novidades 
sobre a tão esperada Adutora de Engate 
Rápido; flashes de eventos no Seridó, 
e muito mais. Destarte, há cinco anos 
em veiculação e com mais 50 edições 
transmitidas ao público, o Jornal 
Expresso, considera-se um veículo que 
já alcançou inúmeras conquistas, mas 
nada é mais compensador do que a 
satisfação do nosso leitor e dos parceiros 
que acreditam cotidianamente nesse 
trabalho. E não esqueça: Quer saber? 
A gente conta!
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(Re)Unidos?
Com a decisão do ex-prefeito de 
Currais Novos, Geraldo Gomes 
(DEM), de apoiar Henrique Alves 
(PMDB) para o Governo do Es-
tado, voltam a ficar no mesmo 
palanque Ezequiel (PMDB) e 
Geraldo. Na prática ou só jogo 
de cena?
 
Repercussão
Até agora pouco se tem comenta-
do do apoio do DEM de Currais 
Novos ao projeto do PMDB e 
de Henrique Alves. No entanto, 
comenta-se que a reação deverá 
vir a depender de como ficará o 
palanque de Henrique na cidade, 
se junto ou dividido.
 
Crescendo...
Pelo que vem divulgando nas redes 
sociais e através de sua assesso-
ria, o filho do ex-prefeito Geraldo 
Gomes, Carlson Gomes (DEM), 
que é candidato a deputado es-
tadual, vem recebendo diversos 
apoios ao seu projeto pelo Estado.
 
...Mas nem tanto
No entanto, comenta-se que em 
Currais Novos, seu principal re-
duto eleitoral, o democrata tem 
perdido alguns apoios de lide-
ranças que na última eleição 
estiveram no seu grupo político: 
o vereador Sérgio da CHESF 
(PSDC) está apoiando o depu-
tado Tomba (PSB) e o vereador 
Adailson Pereira (PPS) deve apoiar 
Vivaldo Costa (PROS).
 
No mesmo barco
Quem também tem perdido apoios 
que eram dados como certo em 
Currais Novos é o deputado Eze-
quiel. O presidente da Câmara, 
Izinho Brandão (PSB), que foi 
comemorado nas últimas eleições 
como uma adesão ao grupo de 
Ezequiel, deve apoiar a caicoense 
Francielle Lopes (PPS) esse ano.

EXPRESSO 
POLÍTICO

Os principais líderes políticos curraisnovenses, e ferrenhos 
adversários, Geraldo Gomes (DEM), José Lins (PMDB) e Ezequiel 
Ferreira de Souza (PMDB), além do prefeito Vilton Cunha (PR) 
e do filho do ex-prefeito, Carlson Gomes (DEM), subirão no 
mesmo palanque na eleição desse ano.

Isso porque, no último dia 21 de julho, o ex-prefeito Geraldo 
Gomes e seu filho Carlson, que disputa uma vaga na Assembleia 
Legislativa, decidiram que irão apoiar a candidatura do deputado 
federal Henrique Alves (PMDB), que disputa o Governo do 
Estado.

Desde que o senador José Agripino (DEM) anunciou que 
apoiaria Henrique, muito se especulava sobre que rumo tomaria 
o grupo do ex-prefeito Geraldo Gomes, historicamente ligados 
ao senador. Isso porque no palanque de Henrique já estavam o 
ex-prefeito José Lins e o deputado Ezequiel, maiores adversários 
políticos de Geraldo.

Agora todos estarão no mesmo palanque, com Henrique 
Alves. Resta saber se vão dar as mãos e pedir votos juntos para 
o filho de Aluízio Alves, ou se vai ficar cada um do seu lado.

O presidente da Câmara Municipal de Cerro Corá, o vereador 
Everaldo Araújo (DEM), já definiu seus parceiros políticos. Ele 
e seu grupo apoiarão a deputada estadual Márcia Maia e a sua 
mãe, a candidata ao senado Wilma Faria. Ainda contará com 
o apoio de Everaldo, o deputado federal Felipe Maia.

Henrique Alves também vai receber o aval do vereador 
Everaldo Araújo, que de forma simples e direta reuniu sua 
equipe e decidiram estabelecer apoio a estes candidatos. “Este 
ano à eleição terá essa divisão partidária, mas os candidatos 
escolhidos foram os que mais se identificaram com o nosso 
grupo, visto que eles firmaram um compromisso em ajudar 
não a mim, mas ao município de Cerro Corá, e quem sabe aos 
projetos futuros”, afirmou a liderança política.

Ainda no seu discurso, o vereador completou: “Felipe Maia 
foi minha última opção de escolha; eu estava apenas aguardando 
um contato mais firme com o mesmo, e este aconteceu de forma 
objetiva”, disse.

LIDERANÇAS 
CURRAISNOVENSES 
UNIDAS POR 
HENRIQUE

PRESIDENTE DA CÂMARA DE CERRO CORÁ 
EVERALDO ARAÚJO JÁ DEFINIU SEUS CANDIDATOS

Grupo do atual e do ex-prefeito de Currais Novos, Vilton Cunha e Geraldo Gomes respectivamente, 
apoiarão o candidato ao Governo Henrique Alves (PMDB).

O cerro-coraense Everaldo Araújo e seu grupo firmaram apoio a Henrique Alves, Márcia Maia, Wilma 
Faria e Felipe Maia.



ARAKEN FARIAS (PSL) 

Jornal Expresso: O RN, a exemplo 
da maioria dos Estados brasilei-
ros, passa por inúmeras dificulda-
des administrativas decorrentes, 
principalmente, da concentração 
de renda na União. De que forma 
o candidato pretende equilibrar 
a gestão do Estado para superar 
essas dificuldades?

ARAKEN FARIAS: Nós queremos fazer 
uma gestão voltada para a economia 
dos gastos públicos. Hoje a previsão 
de receitas do RN para 2015 é de 10,7 
bilhões de reais, a previsão de despesas 
fica em 10,4 bilhões de reais, ou seja 
um superávit de 300 milhões de reais. 
Com uma redução de cargos comis-

sionados, redução de diárias e outros 
gastos desnecessários, além de custos com 
material de consumo que é usado des-
controladamente, podem significar uma 
economia de até 1 bilhão de reais sem 
depender da fonte de renda da União. 
Essa economia apenas num choque de 
gestão. Além do incremento da arre-
cadação do ICMS com o incentivo à 
produção e à vinda de novas empresas.

JE: Setores essenciais para o cres-
cimento da sociedade, educação, 
saúde e segurança passam por uma 
crise sem precedentes no RN. Uma 
solução definitiva provavelmente 
só será possível num longo prazo, 
mas a sociedade potiguar clama por 
uma resposta mais breve. Que tipo 
de agenda positiva é possível para 
atender os anseios da população 
dentro de um mandato de 4 anos?

AF: Primeiro é bom esclarecer, que, para 
trazer soluções reais para as questões 
de educação, saúde e segurança, temos 
que obrigatoriamente rever a forma de 
administrar o Estado.  É extremamen-
te necessário que se faça uma reforma 
administrativa, reduzindo em 70% dos 
cargos comissionados e redução do custeio 
do Estado em 30%, Reforma Salarial, 
Sistema de Carreiras e Melhorias das 

Condições de Trabalho para todos os 
servidores do Estado e implantação 
da meritocracia. Desburocratização 
dos Setores Públicos colocando a Ad-
ministração a serviço do cidadão. Na 
educação, propomos escola de tempo 
integral, transporte gratuito para todos 
os estudantes e professores, inclusão 
do curso técnico profissionalizante no 
currículo escolar, implantação de uma 
alimentação nutricional de qualidade 
para os alunos e criar pequenos postos 
médicos em cada escola à época das 
matrículas, fazendo um “check-up” das 
condições físicas dos alunos, implantar 
bibliotecas em todas as unidades de 
ensino e a construção de Centros Es-
portivos. A saúde também terá um tra-
tamento especial, nunca foi elaborado 
um projeto de saúde em nosso Estado, 
onde a PREVENÇÃO é priorizada, 
quando se fala de saúde só se pensa 
em tratar das doenças e nunca de suas 
causas. No quesito segurança, almejamos 
restabelecer a segurança do RN em 
90 dias, criar força tarefa estadual de 
segurança, aumento de efetivo, inte-
gração das polícias, criar barreiras iti-
nerantes nas fronteiras, construir casas 
para as Policias Militar e Civil (5.000 
casas). Modernização dos equipamen-
tos de segurança, valorizar o sistema 
de inteligência, do policiamento pre-

ventivo e da polícia técnica e científi-
ca, redefinição do policiamento e pa-
trulhamento de bairros e áreas comer-
ciais, reformar os presídios existentes 
e construir presídio agrícola e realizar 
um monitoramento por câmaras de 
segurança em todo o Estado.

JE: O senhor participou do governo 
Rosalba, na condição de Coordena-
dor Geral do PROCON, e disse ter 
ficado surpreso com a exoneração. 
A governadora não é candidata à 
reeleição e ainda não declarou quem 
deverá apoiar para o Governo, mas 
já deixou claro que participará do 
processo eleitoral. Aceitaria a gover-
nadora em seu palanque? Porque?

AE: Nunca fui procurado pela gover-
nadora para tratar sobre o processo 
eleitoral de 2014. O cunhado de Rosalba, 
o deputado federal Betinho Rosado fechou 
coligação com o candidato do PSD, 
não pudemos imaginar que a decisão 
tomada pelo presidente do PP tenha 
sido de forma isolada, sem o conheci-
mento e aprovação do grupo Rosado, 
portanto fica muito difícil de acreditar 
que não exista o apoio da governadora 
a candidatura do PSD. O PSL tomou 
o posicionamento de ter uma candi-
datura própria e independente, esta 

decisão é exatamente para contrapor 
as candidaturas, PSD e PMDB, apre-
sentando um candidato NOVO e com 
propostas republicanas.

JE: No seu plano de governo consta 
a criação de núcleos privados de 
fiscalização do Governo. Recente-
mente a Presidente Dilma Rousseff 
editou o Decreto 8.243/14, que institui 
a Política Nacional de Participa-
ção Social, a medida gerou uma 
polêmica e foi alvo de diversas 
críticas. Quais as semelhanças e 
diferenças dos núcleos privados que 
propõe e os conselhos instituídos 
pelo decreto presidencial?

AE: Não existe qualquer semelhan-
ça entre o decreto da presidente e o 
nosso plano de governo. Dentro dos 
meios legais, a criação de vários Núcleos 
Privados de Fiscalização, que tenham 
a função de acompanhar e fiscalizar 
eficazmente a alocação dos recursos 
do Estado dando máximo retorno dos 
tributos pagos. Onde haja conflitos de 
interesses dos contribuintes, que são os 
agentes outorgantes, este núcleo poderá 
emitir relatórios ao governador e aos 
órgãos de controle, para que se tomem 
imediatas soluções pró-cidadãos con-
tribuintes.

HENRIQUE ALVES (PMDB) 

Jornal Expresso: O RN, a exemplo 
da maioria dos Estados brasileiros, 
passa por inúmeras dificulda-
des administrativas decorrentes, 
principalmente, da concentração 
de renda na União. De que forma 
o candidato pretende equilibrar 
a gestão do Estado para superar 
essas dificuldades?

HENRIQUE ALVES: Todos têm 
consciência da concentração de renda 
hoje nas mãos da União: é praticamen-
te mais de 65%. Os estados ficam com 
menos de 20%; e os municípios, coitados, 

o primo paupérrimo, com quase nada. 
Isso tem que passar por uma reforma 
tributária, tão discutida e ainda não 
realizada. Mas só pode fazer essa reforma 
tributária, quando, eu espero, os estados 
puderem ter participação mais efetiva, 
no novo próximo governo. Eu acho que 
será a maior demanda de todos os go-
vernadores: uma reforma tributária justa 
para equilibrar o orçamento federativo.

JE: Setores essenciais para o 
crescimento da sociedade, educação, 
saúde e segurança passam por uma 
crise sem precedentes no RN. Uma 
solução definitiva provavelmente 
só será possível num longo prazo, 
mas a sociedade potiguar clama por 
uma resposta mais breve. Que tipo 
de agenda positiva é possível para 
atender os anseios da população 
dentro de um mandato de 4 anos?

HA: Não há a menor dúvida que o RN 
hoje vive dramas sociais gravíssimos. A 
começar pela prioridade na segurança 
pública, que é uma verdadeira insegurança 
para todos os segmentos sociais, cantos e 
recantos. É muito mais que uma questão 
material ou física. É uma questão que 

permeia a educação, emprego e renda para 
os jovens, as comunidades, há todo uma 
complexidade para chegar à segurança 
que o povo merece como direito consti-
tucional. Educação, a mesma coisa, que 
está na vida e no dia a dia de qualquer 
cidadão. Para ele apreender a cuidar de 
sua saúde, ter um emprego, alcançar 
sua renda. Antes de tudo, educação de 
qualidade que começa desde os primeiros 
anos da sua vida na educação básica. 
E a saúde, a demanda que existe hoje 
com a falta absoluta de respeito com 
as pessoas por não termos condições 
de sequer ter funcionando a contento 
um hospital regional. Então, tudo isso 
vai depender muito de uma parceria 
que possamos realizar com o governo 
federal e até mecanismos internacionais. 
O orçamento do Estado, combalido como 
está, só terá força através de parceria 
com o governo federal.

JE: A exceção da governadora 
Rosalba Ciarlini e do ex-governa-
dor Fernando Freire que abandonou 
a política, o senhor conta com todos 
os ex-governadores vivos em seu 
palanque, além disso o senhor foi 
aliado dos governos nos últimos 

vinte anos. Ainda assim o senhor 
se apresenta como um nome para 
oferecer mudança ao Estado, que 
mudança será essa? 

HA: Mudança não é uma palavra solta 
ao vento. É força para mudar. Quem é 
que não quer mudar a situação da saúde 
no Estado? Quem é que não quer mudar 
a segurança pública no RN? Quem é 
que não quer mudar para melhor a 
educação do nosso estado? Quem é que 
não quer mudar a situação da infraes-
trutura na questão da ferrovia, do novo 
porto? São mudanças que todos querem. 
Mas para isso, o que eu estou propondo 
é força para mudar. E a força é apoio 
político, aliança política, consciência 
política, evitar o radicalismo, sectarismo, 
intolerância. É preciso nos darmos as 
mãos para, com essa força política, ir 
buscar mudança. E o fato de eu ter 
ex-governadores experientes ao meu 
lado é um privilégio. Porque em muitos 
momentos em que eu precisar tomar 
decisões difíceis, onde poderei errar 
ou acertar, eu posso ouvi-los naquilo 
que eles erraram e acertaram. Então, 
eu tenho um arquivo vivo de muita 
experiência para me ajudar.

JE: O senhor enfrenta dificuldades em 
fechar os palanques em municípios 
considerados importantes no cenário 
estadual, como Currais Novos e 
Pau dos Ferros, por causa de difi-
culdades locais. Isso é um reflexo 
do grande arco de alianças que 
conseguiu construir, como pretende 
manter os aliados unidos após as 
eleições?

HA: É natural num leque de alianças 
tão amplo que estamos formando. Isso 
passa pela consciência das pessoas que 
só haverá município forte se houver 
Estado forte. Assim como só haverá um 
Estado forte se houver um país forte. Mas 
antes de o município se fortalecer, nós 
temos que organizar o estado. Eu acho 
que as pessoas estão mais conscientes 
que é preciso, antes de tudo, a união, 
nos darmos as mãos, para fortalecer 
os municípios. Acredito que Pau dos 
Ferros, que vai decidir, Currais Novos, 
que já decidiu – agradeço a Carlson 
e Geraldo Gomes que vieram para o 
nosso lado – servirão de exemplo para 
fazer um Estado mais forte através da 
política.

ENTREVISTAS COM OS CANDIDATOS AO GOVERNO NAS ELEIÇÕES 2014
O JORNAL EXPRESSO CONVIDOU OS CINCO CANDIDATOS AO GOVERNO DO RN PARA RESPONDEREM UMA SÉRIE DE QUESTÕES 
NESSA MATÉRIA ESPECIAL PARA QUE VOCÊ, ELEITOR, POSSA CONHECER MELHOR OS CONCORRENTES, ALÉM DE CONTRIBUIR 
PARA ESSE MOMENTO DEMOCRÁTICO, QUE É O PERÍODO ELEITORAL, QUANDO A SOCIEDADE VOTA PARA DECIDIR OS RUMOS 
DO PAÍS. A SEGUIR VOCÊ PODE CONFERIR O QUE CADA CANDIDATO RESPONDEU:
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SIMONE DUTRA (PSTU) 

Jornal Expresso: O RN, a exemplo 
da maioria dos Estados brasi-
leiros, passa por inúmeras difi-
culdades administrativas decor-
rentes, principalmente, da con-
centração de renda na União. De 
que forma o candidato pretende 
equilibrar a gestão do Estado 
para superar essas dificuldades?
 
SIMONE DUTRA: Contradito-
riamente, a economia do RN vem 
crescendo em relação à economia 
brasileira. Somos um Estado rico, 
com uma população pobre. O nosso 
PIB cresceu 5,5% nos últimos meses, 
segundo o IBGE. A receita do Estado 
teve um acréscimo de 7% em 2013 
e a arrecadação do governo foi de 
8% anualmente. Ou seja, o Estado 
arrecada muito mais do que gasta. 

A questão é que os partidos tra-
dicionais, como o PMDB, DEM, 
PSDB, PSB e o próprio PT, tem 
outras prioridades, que não é a de 
governar para a maioria da população. 
Em 2014, por exemplo, o Governo 
Rosalba, que foi apoiado por Henrique 
Alves e Robinson Faria, irá gastar 
mais de R$ 800 milhões em ter-
ceirizações, a porta de entrada da 
corrupção. Foram dados incenti-
vos fiscais e isenções de impostos 
de R$250 milhões ao ano para 150 
indústrias, entre elas a Guararapes e 
Coteminas; e, por último, paga aos 
banqueiros anualmente o valor de 
R$700 milhões com juros e amor-
tizações de uma dívida pública de 
R$2,7 bilhões. É preciso romper com 
essa herança. Vamos romper com 
a divida pública, investir na saúde 
e na educação, conceder salários 
dignos, implementar obras públicas 
que deem qualidade e melhoria à 
população do RN e que, no final, 
também se revertam em milhares 
de empregos. Buscaremos imple-
mentar a Reforma Agrária, para 
que possamos abastecer as mesas 
dos trabalhadores na cidade com 
alimentos baratos e fixar o traba-
lhador no campo.
 
JE: Setores essenciais para o cres-
cimento da sociedade, educação, 
saúde e segurança passam por 
uma crise sem precedentes no 
RN. Uma solução definitiva pro-

vavelmente só será possível num 
longo prazo, mas a sociedade 
potiguar clama por uma resposta 
mais breve. Que tipo de agenda 
positiva é possível para atender 
os anseios da população dentro 
de um mandato de 4 anos?
 
SD: Hoje, quando um rico adoece, ele 
vai se tratar em grandes hospitais de 
SP ou hospitais particulares daqui do 
Estado. Agora, com pobre é diferente. 
Só no Hospital Walfredo Gurgel, são 
contabilizadas, em média, 200 mortes 
por mês. Isso acontece porque quem 
governa são os representantes dos 
mais ricos. No governo do PSTU, 
vamos inverter isso. Hoje Rosalba 
e o Governo Federal gastam apenas 
16% do orçamento com Saúde, vamos 
dobrar estes investimentos. Defen-
demos 10% do PIB para a Saúde e 
no RN vamos garantir 30% de tudo 
que o Estado arrecadar para a Saúde 
Pública, para garantir atendimento 
gratuito, de qualidade, para todos. 
O mesmo acontece com a educação. 
No RN, temos, segundo o censo do 
IBGE de 2010, 1.143.658 PESSOAS 
que não tem acesso à Educação, o 
que representa 30% da população. 
Enquanto isso, o governo Rosalba 
fechou 32 escolas em 2013 e mais 
86 escolas em 2014 devem fechar 
as portas, revelando o descaso com 
a educação pública. Defendemos 
que seja investido 10% do PIB com 
educação já, e não daqui a 10 anos. 

Defendemos destinar 30% da Receita 
do Estado com educação, para não 
ficar nenhum aluno fora da Escola, 
para ter creche para todas as crianças 
de 0 a 3 anos, para erradicar o anal-
fabetismo no nosso Estado.
 
JE: Em 2012, o PSTU elegeu a 
vereadora Amanda Gurgel em 
Natal com mais de 32 mil votos. A 
vereadora foi cotada para disputar 
todos os cargos em disputa na 
eleição deste ano, mas optou por 
permanecer na Câmara de Natal. 
A desistência de Amanda enfra-
quece a candidatura do PSTU?
 
SD: De modo algum. A permanên-
cia de Amanda Gurgel na Câmara 
foi opção do partido e dela própria, 
para finalizar seu mandato de-
monstrando que somos diferen-
tes dos outros partidos, que tem a 
política como ferramenta de carrei-
rismo. Amanda obteve mais de 30 
mil votos em Natal. Seu mandato 
está voltado para os interesses da 
maioria da nossa população potiguar. 
Seus projetos, dentro da Câmara, 
são voltados para atender as ne-
cessidades da população carente, 
dos trabalhadores e da juventude. 
Basta ver o projeto de lei do passe-
-livre nos transportes coletivos em 
Natal. Amanda está participando 
ativamente de nossa candidatura. 
Ela se dispõe a estar junto conosco 
nessa campanha, atrás de cada voto 

necessário e da consciência dos tra-
balhadores. Nos orgulhamos de ter 
o mandato de Amanda como apoio. 
 
JE: O PSTU e o PSOL caminha-
ram juntos por diversas vezes, 
inclusive a expressiva votação da 
Amanda Gurgel em 2012 elegeu 
dois vereadores do PSOL. Em 
2014 os partidos estão separados. 
Houve um rompimento?
 
SD: Infelizmente, o PSOL não 
concordou com a proposta do PSTU 
de que eu encabeçasse a chapa da 
esquerda. O PSTU tem mais peso 
social, político, eleitoral e sindical 
aqui no RN que o PSOL. Basta ver 
a influência que a Amanda Gurgel 
tem na política estadual. Porém, os 
companheiros do PSOL queriam de 
qualquer maneira que o Professor 
Robério Paulino encabeçasse a 
chapa. Então não houve acordo e 
cada partido fará sua campanha. Nós 
damos muita importância para que 
as mulheres encabecem as chapas da 
classe trabalhadora, porque somos 
as mais exploradas e oprimidas e, 
como no meu caso, ligadas a lutas 
e greves, a exemplo do Sindsaúde, 
e também da professora Socorro 
e da professora Ana Célia, nossas 
candidatas à vice e senadora, res-
pectivamente. Respeitamos muito o 
PSOL, mas vamos levar o programa 
do PSTU para a população traba-
lhadora do RN.
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ROBÉRIO PAULINO (PSOL)

Jornal Expresso: O RN, a exemplo 
da maioria dos estados brasilei-
ros, passa por inúmeras dificulda-
des administrativas decorrentes, 
principalmente, da concentração 
de renda na União. De que forma 
o candidato pretende equilibrar 
a gestão do Estado para superar 
essas dificuldades?

ROBÉRIO PAULINO: O governo 
Rosalba Ciarlini, que foi apoiado 
pelo PMDB de Henrique Alves e 
teve Robinson Faria como vice-go-
vernador, representa uma catástrofe 

administrativa e gerencial sem prece-
dentes no RN. O que constatamos é a 
total e completa falência dos serviços 
públicos, ao mesmo tempo em que o 
Estado bate recorde de arrecadação. 
Nós iremos destinar os recursos para 
as áreas realmente essenciais, 25% 
do Orçamento Geral do Estado para 
educação, enxugando a máquina com 
uma diminuição de 80% de cargos 
comissionados, e diminuição consi-
derável da rubrica de publicidade, 
além dessas medidas iremos procurar 
novas formas de arrecadar e potencia-
lizar a capacidade de investimento do 
Governo do Estado para fazer ações 
fundamentais, como zerar o analfa-
betismo em 8 anos e construir um 
novo modelo hídrico que permita uma 
convivência saudável com os períodos 
de estiagem.

JE: Setores essenciais para o cres-
cimento da sociedade, educação, 
saúde e segurança passam por 
uma crise sem precedentes no 
RN. Uma solução definitiva pro-
vavelmente só será possível num 
longo prazo, mas a sociedade 
potiguar clama por uma resposta 
mais breve. Que tipo de agenda 
positiva é possível para atender 

os anseios da população dentro 
de um mandato de quatro anos?

RP: Nós temos o entendimento que 
um Governo por mais avançado que 
seja não resolverá todos os problemas 
do RN, e nós não nos propomos a 
vender ilusões e mentiras como alguns 
fazem. As transformações profundas 
só serão possíveis com muita pressão 
e organização popular, nós teríamos 
que governar ombro a ombro com a 
população para enfrentar as barreiras 
que se formariam contra um governo 
popular. Recuperar e reequipar ime-
diatamente os hospitais regionais 
para desafogar o Walfredo Gurgel é 
a única solução para não continuar-
mos a assistir hospitais funcionando 
como matadouros. Sobre a temática 
da segurança preciso informar que o 
RN entre 2002 e 2013 foi à unidade da 
federação por 100 mil habitantes que 
mais teve o aumento da criminalida-
de, e o medo cotidiano está instalado 
nas residências e nas ruas, inverter 
o modelo de segurança que às vezes 
só gera mais insegurança e acabar 
com o medo cotidiano é um grande 
desafio que teremos que enfrentar 
entendendo que a segurança trans-
passa a questão social, o RN não tem 

uma política de segurança e sim uma 
política de criminalização da pobreza 
e nós nos negamos a enxergar nas 
crianças da periferia como crimino-
sos em potencial, o que enxergamos 
são talentos e potencialidades incríveis 
que não encontram as oportunidades 
certas, ofertar essas oportunidades é 
fundamental. Isso é combater a cri-
minalidade pela raiz. Já no setor edu-
cacional, quero dizer que se formos 
eleitos o RN terá um professor como 
governador e a educação será a prio-
ridade máxima.

JE: O PSOL elegeu, em 2012, o 
primeiro prefeito do partido em 
uma capital, Clécio Santos, em 
Macapá. Na ocasião, na disputa do 
segundo turno ele recebeu apoios 
do DEM e do PSDB, partidos aos 
quais o PSOL historicamente tece 
severas críticas. Como o senhor 
enxerga esse tipo de apoio?

RP: Temos duras críticas ao caso de 
Macapá, e continuamos afirmando 
que alianças com a velha política não 
apresentam nada de novo ao povo 
potiguar e brasileiro, justamente por 
isso que tecemos profundas críticas as 
oligarquias do RN e do Brasil. Aqui 

no Rio Grande do Norte não colo-
caremos numa banca de negócios a 
trouxa de nossas convicções.

JE: Nas eleições de 2012, quando 
disputou a prefeitura de Natal, o 
PSOL estava em uma aliança com 
o PSTU e a vereadora Amanda 
Gurgel (PSTU) foi eleita com uma 
votação que acabou elegendo mais 
dois vereadores, ambos do PSOL. 
Como o senhor acha que a atuação 
dos vereadores Marcos do PSOL e 
Sandro Pimentel pode influenciar 
na sua campanha ao Governo?

RP: Nós fomos os primeiros a defender 
a Frente Ampla de Esquerda que saiu 
vitoriosa da campanha política de 2012, 
elegendo três vereadores a serviço dos 
trabalhadores e dos estudantes nata-
lenses. Insistimos em reeditar neste 
ano, mas o PSTU colocou condições e 
exigências que dificultaram o diálogo 
fraterno. Os vereadores Marcos Antônio 
e Sandro Pimentel podem ter uma 
influencia decisiva já que são verea-
dores que representam na Câmara 
Municipal de Natal a demanda dos 
trabalhadores, eles podem ser funda-
mentais em Natal que é o epicentro 
político do Estado.
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ROBINSON FARIA (PSD)

Jornal Expresso: O RN, a exemplo 
da maioria dos Estados brasilei-
ros, passa por inúmeras dificulda-
des administrativas decorrentes, 
principalmente, da concentração 
de renda na União. De que forma 
o candidato pretende equilibrar 
a gestão do Estado para superar 
essas dificuldades?

ROBINSON FARIA: Criar as condições 
necessárias à promoção de um ambiente 
receptivo e indutor ao investimento, 
capaz de tornar o Estado atrativo para os 
empreendedores. Para tanto, o Governo 
promoverá aprimoramento e moder-
nização da relação empresa/Estado, a 
redução dos custos burocráticos ope-
racional – “custo RN” -, o fomento 
a atuação empresarial local, apoio às 
cadeias produtivas e arranjos produti-
vos locais, tudo com o fim de reduzir as 
desigualdades econômico-sociais entre 
as diferentes regiões do RN. O novo 
Governo precisa ser capaz de inaugurar 
uma nova era composta de diversos 
ciclos simultâneos de desenvolvimen-
to da economia local, acelerando seu 
ritmo de crescimento sem prejuízo da 
sustentabilidade e da qualidade de vida 
do cidadão, aumentando a participa-
ção da economia potiguar na economia 
brasileira, mantendo e aprofundando a 
trajetória de redução das desigualdades 
(pessoais e sub-regionais), qualificando 
e diversificando o quadro produtivo. 
Além disso, percebe-se que o aspecto 
da eficiência arrecadatória do Estado 
avançou consideravelmente, especial-
mente quando se analisa o resultado 
alcançado e a relação da taxa de retorno 
propiciado pela administração tribu-
tária. No entanto, para se melhorar e 

incrementar essa relação há necessida-
de de se definir premissas de política 
de governo e planejamento tributário. 
Para isso, é preciso se fazer uma gestão 
pautada, principalmente, no princípio 
básico da economia doméstica de que 
não se pode gastar mais do que o que 
se arrecada.

JE: Setores essenciais para o cres-
cimento da sociedade, educação, 
saúde e segurança passam por uma 
crise sem precedentes no RN. Uma 
solução definitiva provavelmente 
só será possível num longo prazo, 
mas a sociedade potiguar clama por 
uma resposta mais breve. Que tipo 
de agenda positiva é possível para 
atender os anseios da população 
dentro de um mandato de 4 anos?

RF: À despeito destas três questões, o 
nosso Governo apresenta propostas com 
o objetivo de recuperar os serviços essen-
ciais à população, tais quais: educação, 
saúde e segurança pública. Assumindo 
o papel do Estado como estimulador 
da conquista da cidadania plena. Os 
compromissos assumidos são marcados 
pela definição de metas e indicadores 
que projetem melhorias sociais, cujo 
desempenho será avaliado através da 
participação popular ao controle social 
na gestão dos programas e ações. O 
investimento público na área social 
deverá pactuar convênios com a União, 
atrair parceria com empresas privadas 
e obter recursos financeiros internos 
e externos, bem como a formação de 
consórcios intermunicipais. A educação, 
por exemplo, terá como referência as 
metas do Plano Nacional de Educação, 
cuja relatora foi a deputada federal 
Fátima Bezerra. Os avanços preten-
didos estão atrelados à continuidade 
de bons projetos, uma vez que, a des-
continuidade, reconhecidamente, tem 
sido fatal para o ensino e aprendizado. 
No que diz respeito à saúde, iremos 
criar ambiente favoráveis à discussão, 
integração e bom relacionamento com 
os profissionais da área, com foco na 
construção das soluções dos problemas. 
Vamos adotar ainda a estratégia de 
regionalização, através da construção 
e estruturação de regionais de saúde, 
bem como desenvolver uma política 
de qualificação e racionalização dos 

hospitais situados no interior do Estado. 
Vamos ainda implantar redes de atenção 
à saúde e do Contrato Organizativo 
da Ação Política da Saúde. Por fim, 
implantaremos um sistema de gestão 
hospitalar eficaz, de forma a permitir 
o monitoramento do Plano Estadual 
de Saúde e acompanhar a elabora-
ção dos Planos Municipais de Saúde. 
Em relação à segurança, inicialmen-
te vamos colocar polícia na rua para 
inibir tantos casos que vem ocorrendo 
e dar também a sensação de proteção 
para os cidadãos de bem. Aumentar o 
número de policiais civis chamando os 
que fizeram concurso e ainda não foram 
chamados. Antes que se mencione a 
questão do limite prudencial, adianto 
que para ações emergenciais em saúde 
e segurança, por exemplo, podem ser 
feitas exceções.  Não podemos abrir 
mão das novas tecnologias, criando 
um ambiente protegido e vigiado, com 
presteza na resposta diante de uma 
ocorrência. Vamos também criar as 
Centrais de Polícia, reunindo num 
mesmo ambiente as polícias Militar, 
Civil e Técnica, funcionando 24 horas. 
Com isso o cidadão terá atendimento 
rápido para qualquer ocorrência e as 
polícias terão mais facilidade para agir 
com mais rapidez e eficiência. 

JE: O senhor foi o primeiro aliado a 
romper com a governadora Rosalba 
Ciarlini, ainda no começa da gestão, 
tendo desde então feito severas críticas 
ao Governo do Estado. No entanto, 
agora a governadora acena com a 
possiblidade de declarar apoio à 
sua candidatura, já que não disputa 
a reeleição, inclusive o deputado 
Betinho Rosado, cunhado dela, já 
está no seu palanque. Como avalia 
que seus potenciais eleitores vão 
reagir com um eventual apoio formal 
da governadora? Ou o senhor não 
aceitaria esse apoio?

RF: Sou muito transparente nas minhas 
ações. Não faço política com artifícios 
e também, ao contrário de muitos, sei 
ser um político de oposição. Aliás, a 
oposição é peça fundamental numa de-
mocracia, não é mesmo? Caso contrário 
teríamos uma ditadura, um partido 
único. Quando aceitei ser vice da atual 
governadora, doei meu capital político 

e ajudei a sua eleição. Mas eu vi que 
o caminho que ela seguia não era o 
que eu achava que devia ser, e rompi 
com o Hoverno logo nos primeiros 
meses e fui para a oposição, de forma 
aberta, legítima, clara. Poderia ter ficado 
caladinho, aproveitando a benesses do 
Governo e romper agora. Mas não, fui 
sincero e transparente nas minhas con-
vicções. Ao contrário de outros, que 
estiveram contra Rosalba nas eleições, 
mas logo depois aderiram e passaram 
a fazer parte do Governo. Na verdade, 
passaram a governar o Estado, com 
sete secretarias e inúmeras indicações. 
Passaram todo esse tempo usufruin-
do do Governo e no apagar das luzes 
descobrem que ele não era bom, que 
tinha erros e por isso era urgente fazer 
uma mudança. Ora, mudança de que? 
Deles mesmos? Aí vem o caso do DEM, 
que negou a possibilidade da gover-
nadora de disputar a sua reeleição, 
um direito legítimo, para aderir ao 
que d RN chama hoje de Acordão. 
Como cidadã, Rosalba tem o direito de 
votar em quem quiser e, como já disse 
minha companheira para o Senado, 
Fátima Bezerra, nós aceitamos o voto 
de qualquer pessoa até porque seria 
muita arrogância rejeitar um voto, não 
é mesmo? Se Rosalba quiser votar em 
Robinson para o Governo e Fátima 
para o Senado será um voto pessoal, 
contra a traição que ela diz que sofreu. 
Não será um voto por adesão. Não 
estará no meu palanque, até porque o 
partido do atual governo, o DEM está 
no palanque do acordão. Com relação 
ao deputado Betinho Rosado, ele não 
é do DEM, é do PP, um partido que 
está dentro da nossa coligação, então 
não vejo problema nenhum. O que 
tem que ficar claro é que nessa eleição 
o maior poder é o do eleitor, do voto. 
A força do voto, a convicção e não a 
conveniência dos caciques. O eleitor 
está vendo isso. Está atento aos seus 
prefeitos e deputados e às suas contradi-
ções. O voto é do eleitor e não de quem 
ele votou um dia. E esse voto é livre 
e vai dar uma reposta aos poderosos 
que acham que acertando suas vidas 
em gabinetes e salas fechadas vão ser 
aceitos pela voz livre das ruas.

JE: Em diversas declarações o senhor 
não poupou críticas aquilo que taxou 

como sendo o “maior acordão da 
história do RN”, em referência ao 
arco de alianças construído pelo 
PMDB. No entanto, já foi aliado da 
maioria dos que fazem parte do 
palanque peemedebista. O senhor 
não considera essa posição radical 
contraditória?

RF: Bom, que esse é o maior acordão 
já feito na história do RN ninguém tem 
a menor dúvida.  E o resultado, o povo 
está vendo e não está seguindo. Por 
conveniência, está se juntando água 
e óleo. Só que o povo não é besta e 
sempre disse não a esse tipo de coisa. 
A história prova isso. Quem de bom 
senso acredita que todos esses caciques 
estão juntos e correndo para subir no 
mesmo palanque porque querem o bem 
do Estado, salvar o Estado? Primeira 
pergunta que o povo está fazendo: Salvar 
de quem? Se foram os mesmos que 
estiveram no poder nos últimos 40 anos. 
Outra pergunta que ouço por onde 
eu passo: essas adesões são feitas com 
base em que? Que força é essa capaz 
de cooptar tantos políticos, mas que 
não se traduzem em votos? Na verdade, 
o que escuto é que esse “palancão” se 
me permite a expressão é uma Arca de 
Noé, para salvar um monte de mandato 
que estava perto da extinção, mas que 
esqueceram de deixar lugar para o povo. 
Vocês lembram que há pouco tempo 
o candidato cogitado pelo PMDB era 
Fernando Bezerra. Aí de uma hora para 
outra surge uma candidatura para a 
salvação de todos, que só saiu depois 
de ter a certeza de que Wilma sairia 
para o Senado, do contrário não teria 
chance. Eu não faço esse jogo. Sou 
candidato para perder ou ganhar. Não 
tenho medo de ser oposição, gosto da 
disputa, de dar opção ao eleitor e não 
de só entrar se achar que vai ser por 
W.O. Veja bem, não estou aqui con-
denando ou negando alianças. Mas 
alianças em torno de uma coerência 
e não da conveniência. Como político, 
sei agregar, porém sei também que é 
importante o contraditório, até mesmo 
para corrigir possíveis erros. Essa política 
fisiológica, que na eleição é contra e 
no dia seguinte adere, indica cargos, 
governa e depois tenta negar a partici-
pação quando o resultado é catastrófico, 
eu não concordo, nem a população.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FLORÂNIA/RN

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O Doutor Márcio Silva Maia, Juiz de Direito da Vara única desta Comarca de Florânia/RN, na forma da lei e 
no uso de suas atribuições, etc. FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita na Secretaria Judiciário 
desta Comarca os autos da Ação de Usucapião de nº 0100400-73.2014.8.20.0139, requerida por JOSINEI-
DE DANTAS DE ARAÚJO, devidamente qualificada no supracitado processo, pelo que é expedido o pre-
sente edital de CITAÇÃO dos interessados ausentes, incertos e desconhecimentos do inteiro teor da presente 
ação para, querendo, contesta-la no prazo da lei, respondendo aos seus termos sob pena de confissão e revelia. 

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestado a ação no prazo legal, serão presumidas verdadeiras as alegações 
contidas na petição inicial, nos termos dos arts. 285 e 319, do Código de Processo Civil. Eu, (Túlio Luiz Freire 

Bezerra), Diretor de Secretaria, o fiz digitando e subscrevi, assinando-o, o Magistrado.

Florânia/RN, 22 de maio de 2014.

MARCIO SILVA MAIA 
Juiz de Direito

Advogado(s): ADEILTON DANTAS DE MACEDO (OAB 12094/RN).
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O mês de julho veio recheado de 
eventos, e um dos maiores aconteci-
mentos nesse período é a Vaquejada 
de Currais Novos. Considerada uma 
tradição, o festejo reúne anualmen-
te milhares de curraisnovenses que 
moram na cidade e em outras loca-
lidades, além de amigos, familiares e 
muitos visitantes. Conhecida pelas 
grandes atrações e pelo público que 
participa do evento, a Vaquejada de 
Currais Novos, realizada de 17 a 20 
de julho, se deu com êxito.

Abrindo os trabalhos da Festa de 
Mourão, na quinta (17), o Forró do 
Pulsação reuniu no Espaço Du Rei a 
maior concentração de gente boni-
ta do Seridó, que curtiram os shows 
das Rainhas da Balada e do sanfo-
neiro e cantor Evan & Banda Forró 
do Namoro, esquentando as turbinas 
para os outros três dias de comemo-
rações. Vale salientar que no sábado 
também ocorreu uma edição do Pul-
sação Prime, no Espaço DuRei, onde 
500 mulheres convidadas tiveram en-
trada gratuita, e a agitação da tarde 
ficou por conta de Caddu Rodrigues 
e Forró de Griff.

Durante os demais dias da festa, 
onze atrações subiram ao palco. Na 
sexta (18), os shows ficaram por conta 
de Jorge e Mateus, pela primeira vez 
em Currais Novos, Solteirões do Forró 
e Encantus na DuRei Casa Show; no 
sábado (19), Forró Pegado, Dorgival 
Dantas, Mano Walter e Giullian Monte 
& DDB animaram a DuRei Casa Show; 

e no domingo (20), foi a vez de Pega-
ção, Galã do Brega e Forró dos 3, no 
Parque da Folia.

Na noite do dia 18 de julho, Cur-
rais Novos esteve movimentada por 
um grande número de pessoas, pú-
blico este que abrilhantou os festejos 
da Vaquejada na Du Rei Casa Show 
para assistir ao show da dupla goiana 
Jorge & Mateus. E teve mais! A apre-
sentação ainda contou com uma par-
ticipação surpresa do cantor Xandy, 
da banda Aviões do Forró, que deixou 
um gostinho de quero mais em todos 
que se fizeram presentes.

No Parque Sílvio Bezerra de Melo, 
a festa de mourão reuniu a vaqueira-
ma que competiu nas seguintes cate-
gorias: Aspirante, Amador, Aberta e 
Feminino, totalizando uma premiação 
que ultrapassou o valor de R$ 100 mil.

O vencedor da disputa final, cate-
goria Aspirante, foi o vaqueiro Júlio 
Neto (equipe SM/Haras Cabresto/
PB), montando o animal Sage di Cha, 
e na esteira, Peppy Winner, montado 
por Raulzinho. Já para as categorias 
Amador e Aberta, o troféu foi para 
as duplas Rafael Lopes e Boi Vaca 
– Parque Elias Lopes, Caicó/RN e, 
Edimilson e Erivan Júnior, do Grupo 
Construtora Mendonça Júnior, Natal/
RN, respectivamente.

Segundo os organizadores do even-
to, a 41ª Vaquejada de Currais Novos 
foi sucesso absoluto, com shows de 
qualidade, infraestrutura adequada, 
espetáculos na derrubada do boi, além 
da confraternização entre vaqueiros, 
forrozeiros e sertanejos.

VALEU O BOI!
41ª VAQUEJADA DE CURRAIS 
NOVOS SE CONSAGRA PELO 
TRADICIONALISMO DO SEU 
ACONTECIMENTO

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

O Parque Sílvio Bezerra de Melo vivenciou a 41º Vaquejada de Currais Novos com a presença de muitos vaqueiros e demais público

A dupla goiana Jorge & Mateus animou os festejos na sexta (19) de Vaquejada
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A tradicional Cavalgada de Sant’Ana 
ocorreu no manhã do dia 18 de julho, 
mediante um bonito cortejo, na sua 15ª 
edição, em Currais Novos. Conhecida 
como um dos momentos mais mar-
cantes dentre as festividades do mês 
de julho, o evento se deu de forma 
tranquila e reuniu um grande públi-
co, inclusive para ver a passagem da 
comitiva pelas ruas da cidade.

Pela primeira vez a imagem da pa-
droeira do município foi transportada 
em um veículo do Corpo de Bombeiros, 
e numa demonstração de fé a ela, cerca 
de 2000 participantes marcaram pre-
sença no acontecimento. Assim como 
todos os anos, a Cavalgada apresenta-
va um longo percurso, que teve início 
no povoado Trangola, zona rural do 
município, a 22km do centro da urbe. 

Logo em seguida, chegando a ci-
dade, os vaqueiros e amazonas se en-
contraram na rua Cândido Mendes, 
passaram pela Capitão Mor-Galvão, e 
chegaram na concentração, em fren-
te a Matriz de Sant’Ana, onde fora 
dada a benção. A marcha seguiu pelas 
praças Cristo Rei e Tomaz Salustino, 

atravessou as ruas João Pessoa e Te-
otônio Freire, até chegar ao final do 
percurso, na granja de Nêgo e Edi-
leuza, local organizado para a con-
fraternização do evento.

O desfile contou com a presença 
maciça da população de Currais Novos, 
além de pessoas de várias cidades cir-
cunvizinhas, tais como: Acari, Cru-
zeta, Parelhas, Tenente Laurentino, 
Carnaúba, Triunfo Potiguar, Messias 
Targino, Frei Martinho, etc. Ou seja, 
pode-se dizer que a ocasião abarcou 
um público muito diverso, incluindo 
muitas famílias e pessoas de todas as 
idades, mas vale destacar que havia 
um grande número de jovens.

De forma tranquila, a 15ª Cavalga-
da de Sant’Ana aconteceu com muito 
sucesso e foi um momento de encon-
tro, de amigos, visitantes e pessoas que-
ridas, não diferente de outras edições. 
“A realização do evento, só foi possí-
vel em motivo da confiança e parce-
ria total do comércio local, da Polícia 
Militar e de Trânsito, que sem eles 
nada seria possível, bem como teve 
o apoio da Prefeitura Municipal de 
Currais Novos”, destacou Andinho, 
organizador da Cavalgada. 

EsporteQUINTA-FEIRA 24 DE JULHO 201408 

TRADIÇÃO:
15ª CAVALGADA DE SANT’ANA REUNIU 
MILHARES DE PESSOAS EM UM BONITO 
CORTEJO PELAS RUAS DE CURRAIS NOVOS

A 15ª Cavalgada de Sant’Ana reuniu mais de 2000 pessoas em cortejo pelas ruas de Currais Novos

Imagem da padroeira do município, Sant’Ana, pela primeira foi 
transportada em um veículo do Corpo de Bombeiros

Os organizadores da Cavalgada comemoraram o acontecimento 
de sucesso do evento 
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No mês de junho, no longínquo 
ano de 1984, a empresa Óticas Mirna 
abria sua primeira porta na cidade 
de Picuí/ PB. O idealizador desta 
empreitada é o Sr. Manuel do Ó, hoje 
um empresário reconhecido por seu 
trabalho no segmento varejista, mas 
que na época deixou o emprego de 
servidor público para tirar do plano 
dos sonhos e colocar em prática sua 
ideia de deixar a disposição daquela 
cidade uma empresa do ramo óptico.

Este empreendimento saiu das fronteiras 
de um pequeno município paraibano, 
se espalhou, e conta atualmente com 
uma rede que ultrapassa o número 
de 50 lojas. Dentre essas lojas há 
algumas próprias, outras de filhos, 
de sobrinhos e desde 2011 há também 
algumas franquias, que hoje somam 
5 – Alto do Rodrigues, Campo Grande, 
Pau dos Ferros, Montanhas e Santo 
Antônio – todas no Rio Grande do 
Norte.

No grupo também existe um 
laboratório óptico que se situa em 
Currais Novos. Como desde o início a 

ideia da empresa era oferecer produtos 
a preços acessíveis, mas com qualidade 
e garantia, esse laboratório hoje é um 
dos mais modernos do Norte-Nordeste, 
sendo totalmente digital e com capacidade 
para atender toda a demanda das 
lojas. Ainda pensando em qualidade, o 
grupo decidiu comercializar produtos 
com marcas próprias, como é o caso 
das grifes de óculos solar e armações 
Deric e Di Souto.

Olhando para a consolidação dessa 
empresa, não conseguimos enxergar 
o quão difícil foi essa caminhada de 
30 anos. Muitos foram os percalços. 
Para o crescimento dessa empresa, foi 
imprescindível a união de uma família. 
O Sr. Manuel do Ó, juntamente da 
esposa, Dona Edileuza, e de seus filhos 
(Mirna, Erick, Antônio, Luiz Carlos, 
Elton e Emerson) desde o princípio 
atuaram em conjunto e em todas as 
etapas produtivas da empresa: vendas, 
logística, fornecedores, produção, 
financeiro, controle de qualidade, 
etc. E toda família continua até hoje 
envolvida no negócio.

Neste ano, a empresa comemora 
seu aniversário sorteando um carro 
zero quilômetro, o qual torna esta 
a maior promoção de uma rede de 
Ótica da história da nossa região. Mas, 
se engana quem pensa que para por 
aí, pois esse grupo que tem a frente 
o Sr. Manuel do Ó já olha para o 
futuro com olhos de uma empresa 
que vê bem e é bem vista por amigos, 
clientes, colaboradores e parceiros.

ÓTICAS MIRNA
UMA HISTÓRIA DE VISÃO

JEAN SOUZA
DO JE RN
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FREI MARTINHO/PB: 
13º MOTOCROSS 
E 4ª ETAPA DO 
CAMPEONATO DE 
MOTOCICLISMO 
FORAM OS 
MAIORES DE 
TODOS OS TEMPOS
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Considerado um município paca-
to, organizado e com uma população 
bem receptiva, Frei Martinho, locali-
zado no interior da Paraíba, vivenciou 
mais um grande Motocross nos dias 
12 e 13 de julho. O evento foi avalia-
do como o maior de todos os tempos 
e reuniu grande público ao longo de 
todo o final de semana.

O tradicional Motocross, na sua 13ª 
edição, aconteceu junto à 4ª Etapa do 
Campeonato Paraibano de Motociclis-
mo e ao “I Circuito Junino”, atraindo 
pilotos de várias partes do Brasil, e con-
tou com um número recorde de parti-
cipantes, entre freimartinhenses, ami-
gos e visitantes.

No primeiro dia do evento, houve o 
reconhecimento da pista para a compe-
tição de Motocross, bem como se deu 
a 2ª Edição do Passeio Motociclístico 
da cidade, com a presença de cerca de 
200 motos. O passeio aconteceu com 
êxito, e após o percurso todos os par-
tícipes receberam um prêmio doado 
pelos parceiros.

Depois dessa ocasião inicial, os frei-
martinhenses e visitantes se concentra-

ram na praça central, dando um caráter 
de início das festas. Logo mais à noite, a 
apresentação das bandas Forró Swing, 
Forró Pra Valer, e Harisson Barros & 
Xote do Bom fizeram a animação da 
galera. Segundo a Polícia Militar, esti-
mou-se na ordem de 8000 transeuntes.

Consolidado no calendário de ati-
vidades da cidade, o Motocross favo-
rece, a cada realização, ao entreteni-
mento aliado à geração de emprego. 
“A cidade transformou-se com a quan-
tidade de transeuntes; havia inúmeros 
visitantes e filhos da terra, alguns que 
aliavam divertimento a trabalho, já que 
o evento associa entretenimento à ge-
ração de renda temporária”, argumen-
tou o Prefeito Aido Lira.

No último dia do festejo, quando 
aconteceu o legítimo Campeonato de 
Motocross, o número de pessoas pra-
ticamente dobrou, momento no qual 
aventura e muita adrenalina não faltou. 
Ainda durante a tarde, foram sortea-
dos pela Prefeitura Municipal 30 pes-
soas para sobrevoarem a pista e parte 
da cidade de helicóptero.

Como se não bastasse toda essa mo-
vimentação no decorrer do dia, à noite 
o evento agitou ainda mais a cidade, 

em motivo da realização do show mais 
aguardado do encontro, a banda Mas-
truz com Leite, que se apresentou tam-
bém em praça pública, além de outras 
duas atrações, abrilhantando a finali-
zação dos festejos.

 
Faz-se mister salientar que a realiza-

ção do 13º Motocross de Frei Martinho 
envolveu muitas parcerias importantes 
para que o evento corresse com total 
tranquilidade, tais como: Polícia Mili-
tar da Paraíba, Governo do Estado da 
Paraíba, Federação Paraibana de Mo-
tociclismo, Banco do Brasil, Câmara 
Municipal de Vereadores, comercian-
tes locais, bem como a população das 
cidades circunvizinhas, filhos e amigos 
que sempre acreditaram que o municí-
pio tem avançado consideravelmente 
em todas as áreas, sobretudo no social. 

“Estamos prontos para, junto com 
os nossos contribuintes, diretos e indi-
retos, promover o 14º Motocross, em 
2015, com a mesma responsabilidade e 
zelo que tivemos nos últimos dois anos 
do evento. Frei Martinho pensa no pró-
ximo e sabe que o seu povo é cheio de 
encantos, preservando um sorriso largo 
no rosto e sempre pronto para acolher 
a todos”, disse entusiasmado o gestor 
de Frei Martinho, Aido Lira.

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN
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Passados os festejos da 20ª edição 
da tradicional Feirinha de Sant’Ana, 
chegou o momento de avaliar o even-
to. Assim o fez a Comissão Organi-
zadora da Festa, na tarde do dia 18 
de julho, na sede da CDL, em Cur-
rais Novos.

Na oportunidade, foram destaca-
dos os pontos positivos da festa que 
teve como tema “É tempo de reen-
contro”. Dentre as ações que con-
tribuíram para o sucesso da Feira, 
foram citados o envolvimento da im-
prensa, por meio da criação de uma 
identidade unificada, com Logomar-
ca, bandeirolas, VT, spot e camisas 
para reforçar o tema proposto.

Quanto à grande novidade, refe-
rente a disponibilização de tendas pa-
dronizadas nos espaços destinados aos 
expositores, embora seu custo tenha 

sido elevado, a parceria com o SE-
BRAE proporcionou essa realização 
e o restante foi custeado com as arre-
cadações das vendas, totalizando 97 
espaços comercializados nos valores 
que variaram entre R$ 80,00 a R$ 
200,00, dependendo do tamanho.

A inserção do Cortejo Cultural 
com a participação de escolas, gru-
pos e artistas locais antes da abertu-
ra oficial da Feirinha, seguidas das 
apresentações da Fanfarra de Jardim 
do Seridó e do Grupo de Xaxado de 
Picuí também chamou a atenção para 
a aceitação da população que pres-
tigiou o evento.

Com relação à doação destinada à 
Paróquia, a comissão esclareceu que 
o saldo foi bastante positivo, tendo 
em vista que descontados os custos do 
evento, o montante chegou ao valor 
de R$ 5 mil, prova que a revitaliza-
ção da Feirinha foi significativa.

Os organizadores concluíram com 
grande satisfação o balanço geral da 
Feirinha de Sant’Ana 2014 que teve o 
seu resgate, aprovação por parte das 

famílias que se confraternizaram du-
rante a festa e o aumento no número 
de expositores participantes. Desta 
feita, constataram e reconheceram o 

trabalho e a parceria de sucesso do 
grupo representado pela Prefeitura 
Municipal, Paróquia, CDL, Impren-
sa e demais voluntários.

BALANÇO:
COMISSÃO ORGANIZADORA DA 
FEIRINHA DE SANT’ANA EM CURRAIS 
NOVOS FAZ AVALIAÇÃO DA FESTA

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

As praças Cristo Rei e Tomaz Salustino foram tomadas pela população curraisnovense e visitantes durante a Feirinha de Sant’Ana 2014
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Natural de Carnaúba dos Dan-
tas, residente em Currais Novos há 
62 anos, nascido em 5 de agosto de 
1934 e prestes aos seus esmerados 80 
anos, o Sr. Manoel Venâncio Dantas 
contou ao Jornal Expresso, mergu-
lhado em sentimentos de felicidade 
e histórias recordadas com carinho, 
um pouco da sua vida.

De origem humilde, vindo de uma 
terra definida como acolhedora e com 
um povo bastante solidário, filho de 
Sátiro Benedito Pereira e Deolinda 
Dantas, o Sr. Manoel estudou até o 
ensino fundamental, pois precisava 
ajudar a mãe e seus quatro irmãos, 
principalmente após a morte do pai, 
em 1945, quando tinha apenas 10 anos 
de idade. A responsabilidade aumen-
tou, e mesmo menino, ele erguei as 
mangas e trabalhou duro – na agri-
cultura e no minério, por exemplo. 

Com humildade e perseverança, 
não desistiu diante dos obstáculos, e 
pouco mais tarde, em 1952, a vida 
colocou no seu caminho outro gran-
de homem, a quem considera um 
segundo pai, o Sr. Amadeu Venân-
cio Dantas. Acreditando no poten-
cial do menino-homem que ali esta-
va, Amadeu deu-lhe oportunidade, 
a partir daí estabeleceram uma im-
portante parceria nos negócios e es-
pecialmente nos laços de afinidade 
e carinho.

A partir daí, Sr. Manoel, adqui-
riu um pouco de capital e a primei-
ra iniciativa tomada fora realizar um 
grande sonho, que era construir uma 
casa para a mãe, sendo esta uma de 
suas maiores alegrias, e que lhe ar-
ranca muitas lágrimas até hoje ao 

rememorar. 
Firmando-se em Currais Novos, 

sempre muito receptivo e simples nos 
seus atos, fez com facilidade muitos 
amigos. Em 1957, aos 23 anos, se 
casou e constituiu família ao lado de 
Maria Ismênia Dantas, esposa com-
panheira, amiga para todas as horas, 
sua maior incentivadora e completa 
a fala comentando que foi ela que o 
ajudou a construir todo o seu patri-
mônio. Com muito desvelo, lembrou 
que Ismênia “adorava receber amigos 
com bonitas festas”. Da união nas-
ceram 6 filhos: Iara, Manoel Filho, 
Ilana, Moacir, Marcelo e Ilma. Após 
mais de 50 anos de casamento, Is-

mênia veio a falecer em 2013, uma 
perda sentida intensamente por ele, 
seus genitores - já bem encaminha-
dos na vida -, genros, noras e netos.

Muito orgulhoso de seu legado 
e da vida que levara, com um cora-
ção que saltita notoriamente, diz ser 
“uma felicidade que não tem preço” 
a criação, educação e amor compar-
tilhados com os filhos. Brincalhão e 
extrovertido, comenta que “ao todo 
são 300 anos”, se somadas às idades 
dos herdeiros. E continua: “os meus 
filhos são o meu terceiro pai, são eles 
que cuidam de mim com tanto ca-
rinho até hoje”, falou emocionado.

Entre os anos 60 e 80, conta que 

adquiriu um patrimônio bem consi-
derável, ainda sócio do Sr. Amadeu. 
No ano de 1981 se aposentou e re-
passou os negócios para os filhos, que 
sempre estiveram ao seu lado, apoian-
do e contribuindo no que fosse pre-
ciso. Mas, foi em 1986 que juntos, 
mediante um trabalho muito árduo, 
compraram um supermercado maior. 
Decidido, muito batalhador e com 
uma família unida, por volta do ano 
2000, deu origem a Rede Mais, sua 
própria rede de supermercado, 14 
anos depois da sua primeira aquisi-
ção empreendedora.

Quando foi morar na casa que re-
side atualmente, a mesma precisava 

de alguns ajustes, mas só após com-
prar o prédio do seu segundo pai, o 
Sr. Amadeu, decidiu expandir e cons-
truir o primeiro andar para melhor 
amparar a família, proporcionando 
um maior conforto. Neste lugar, ele 
e alguns dos filhos moram há mais 
de 50 anos, ao lado da mesma vizi-
nhança, e isso, pra Sr. Manoel é mo-
tivo de felicidade, “a vida foi muito 
generosa comigo”, diz ele. 

Um exemplo de vida, íntegro, ale-
gre e tranquilo, Sr. Manoel preserva 
com muito zelo a sua história e todo 
o caminho traçado. Já recebeu con-
vites para contar um pouco sobre a 
sua vida, como pessoa e empreende-
dor, e não titubeia, vai e conta quan-
tas vezes for preciso, é como se re-
bobinasse a fita, feita através de uma 
narrativa pausada e minuciosa, como 
conta ele “a simplicidade é a essên-
cia da vida”.

Por fim, um homem experiente, 
mas com alma de menino aos vigo-
rosos 80 anos, ele é grato por tudo, 
e relata: “Posso dizer que aprendi 
muito com a vida, principalmente a 
receber sem pedir”. A Deus primei-
ramente, a Amadeu Venâncio pelo 
apoio e confiança, a sua família, a 
Currais Novos, as cidades vizinhas 
que ajudaram e o abraçaram, ele não 
tem palavras para definir o tamanho 
agradecimento a todos. 

Quem tem memórias que valem 
mais do que um diamante lapidado, 
tem muito mais do que aquilo que os 
olhos conseguem enxergar, há mar-
cas na pele e olhos que falam atra-
vés de singelas lágrimas de emoção. 
É assim, de forma poética, que de-
fino o legado do Sr. Manoel Venân-
cio Dantas. 

EXEMPLO DE INTEGRIDADE
MANOEL VENÂNCIO DANTAS COMPLETA 80 ANOS DE VIDA E DE SIMPLICIDADE

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

Sr. Manoel, junto aos filhos Iara, Manoel Filho, Ilana, Moacir, Marcelo e Ilma, celebra o amor compartilhado entre eles ao longo dos seus 80 anos

Em 1952, ele teve a oportunidade de montar uma mercearia, com o apoio 
de Amadeu Venâncio Dantas, e a partir daí estabeleceram uma parceria nos 
negócios

Em 1957, Sr. Manoel se casou e constituiu família ao lado 
de Maria Ismênia Dantas, esposa companheira e maior 
incentivadora 

Sr. Manoel, sua esposa e filhos comemorando o aniversário de 15 anos de 
Iara, em 1974
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Incentivar projetos sociais de 
apoio à criança e ao adolescente 
por meio do repasse financeiro às 
instituições contempladas com o 
edital do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente/
Fundo da Infância e Adolescência 
(FIA), é uma das ações realizadas 
pela Prefeitura Municipal de Currais 
Novos, em parceria com o Poder 
Judiciário, que contribuem com o 
trabalho de proteção e defesa dos 
direitos deste público alvo. 

Logo, o prefeito Vilton Cunha 
assinou no dia 09 de julho o termo 
de compromisso e convênio com 
07 projetos selecionados. No total, 
R$78 mil serão investidos em diversas 
atividades educacionais e sociais. De 
acordo com Maria das Dores Cândido, 
presidente do CMDCA, “todos os 
projetos tem preocupação com as 

crianças e jovens, e estes recursos 
são importantes para a ampliação 
das atividades desenvolvidas”. 

O Secretário Municipal do 
Trabalho, Habitação e Assistência 
Social (SEMTHAS), Eugênio Lins, e 
o Secretário Executivo do Gabinete 
de Gestão Integrada Municipal 
(GGIM), Walter Antero, também 
participaram do encontro. 

Para o prefeito Vilton Cunha, 
“o poder público precisa do apoio 
da sociedade para fortalecer esses 
projetos que são tão importantes para 
as crianças”. E ainda completou a fala 
quando disse que “a responsabilidade 
é de todos nós, e a Prefeitura tem 
contribuído e apoiado esses projetos 
por acreditar na importância de suas 
atividades para os jovens”. 

Os recursos serão destinados para 
as seguintes instituições: Associação 
Comunitária de Ação Pela Viva, 
Associação Curraisnovense de 

Deficientes Físicos, Associação Casarão 
de Cultura Potiguar, Associação dos 

Moradores do Paizinho Maria, ONG 
Paz – Policiais Agentes de Paz, Projeto 

Luz e Vida, e Projeto Social Futuro 
das Crianças.

A Prefeitura Municipal de 
Currais Novos em sociedade com 
diversas entidades de qualificação 
profissional vem realizando desde 

2013 diversos cursos com o objetivo 
de capacitar à população para 
diferentes setores da economia 
local. 

No ano passado, conforme os 
dados da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Habitação e Assistência 
Social (SEMTHAS), mais de 1.500 
pessoas foram qualificadas em 
dezenas de cursos do PRONATEC 
(Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego). 

O número de qualificações 
deverá ser ultrapassado em 2014, 
onde até o último mês de junho 
foram contabilizadas mais de 
1.200 pessoas matriculadas nos 40 
cursos oferecidos. Cursos como 

pintor, fruticultor, computação, 
pedreiro, panificação, costureiro 
industrial, frentista, entre outros, 
foram ministrados pelas instituições 
SENAI, SESI, SENAC, SENAR 
e EAJ/UFRN.

PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS REPASSARÁ R$78 MIL PARA 
PROJETOS SOCIAIS DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

GESTÃO CURRAISNOVENSE 
QUALIFICOU 1.200 ALUNOS EM 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO 
PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO

JOÃO BEZERRA
DO JE RN

JOÃO BEZERRA
DO JE RN

Assinatura do contrato do Fundo da Infância e Adolescência foi efetivada pela gestão municipal, secretários, equipe do poder 
judiciário e demais responsáveis

O curso de pedreiro foi uma das qualificações ofertadas e capacitou os participantes para atuar no ramo
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Celebrada no município de Currais 
Novos há 206 anos, é com muita 
alegria, devoção e fé que a população 
e visitantes comemoram a Festa de 
Nossa Senhora Sant’Ana, iniciada 
desde o dia 16 de julho.

De acordo com Lúcia Soares, 
responsável pela secretaria da Paróquia, 
“é tempo de festa e a expectativa é a 
melhor possível, pois Currais Novos 
se enche de alegria para celebrar e 
saudar a sua padroeira. Este é um 
momento de grandes emoções e 
reencontros”, diz entusiasmada.

Guiada pelo tema “Deus vive na 
cidade: pastoral urbana e missão”, 
com o lema “a caminho da Cidade 
Santa, a Nova Jerusalém”, a festa 
acontece até o dia 26 de julho, e 
abarca uma vasta programação sócio 
religiosa envolvendo as tradicionais 
Novenas, Feirinha, Cavalgada, Jantar, 
Festa do Agricultor, Pavilhão – com 
suas noites maiores –, encerrando as 
comemorações sob as bênçãos da 
padroeira, durante a Procissão, que 
já se tornou uma tradição e reúne 
milhares de pessoas todos os anos.

Para o Padre Welson Rodrigues, 
“a Festa de Sant’Ana é um dos 

momentos mais importantes vividos 
pelos munícipes, pois o evangelho é 
seguido de celebração, louvor, oração 
e reencontro entre as famílias”, 
comentou.

Segundo informações da Secretaria 
da Paróquia, para este ano, a procura 
pelas mesas do pavilhão se deu de 
forma bastante intensa e todas as 
unidades disponíveis foram vendidas, 
o que leva a crer que esta será a 
maior festa de todos os tempos, se 
comparada às edições anteriores.

Lúcia Soares comenta ainda 
que a participação dos fiéis é muito 
importante para dar brilho ao evento, 
mas que para isso é necessário que eles 
compareçam à Matriz de Sant’Ana, 
durante os novenários. “Mesmo com 
a comodidade em assistir em casa, 
pela TV a cabo, é importante que os 
devotos de Nossa Senhora Sant’Ana 
prestigiem e participem das novenas 
neste período, saindo de suas casas 
e se reencontrando com amigos e 
familiares”, afirma.

Na tradição católica, Nossa Senhora 
Sant’Ana é a avó de Jesus Cristo e 
comemorar sua festa, como acontece 
no mês de julho em Currais Novos, 
é uma demonstração de respeito, 
religiosidade e fé.

16 CidadesQUINTA-FEIRA 24 DE JULHO 2014

É TEMPO 
DE FESTA!
COM ALEGRIA E MUITA 
DEVOÇÃO, FIÉIS COMEMORAM 
OS 206 ANOS DOS FESTEJOS DE 
SANT’ANA EM CURRAIS NOVOS

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Com o tema “Deus vive na cidade: pastoral urbana e missão”, Currais Novos celebra sua padroeira, Sant’Ana 

As festividades de Sant’Ana são momentos propícios para grandes emoções e reencontros
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Atenta as novidades do mundo dos 
cosméticos e também da perfumaria, a 
Mister Parfum é um empreendimento 
curraisnovense, já instalado há várias 
anos no município, que preza pela 
qualidade dos seus produtos e serviços.

Acreditando no potencial das redes 
sociais, o empresário Aldelino Pinheiro 
resolveu promover um concurso, 
nominado de “I Beauty Make Up”. 
Tendo como objetivo divulgar a 
Duda Molinos e a Nyx , linhas de 
maquiagem trabalhadas na empresa 
e que as maquiadoras pudessem, 
através de tutoriais, mostrar a sua 
arte e ensinar dicas de maquiagem 
aos internautas.

As convidadas para esta ação, 
que aceitaram de imediato o projeto, 
foram Ludemilla Suellen, Ayane 

Pereira e Maryele Ferreira, make 
up artists que já desenvolvem na 
área um belo trabalho na cidade. Os 
tutoriais, artifício bastante utilizado 
no mundo virtual, apresentam makes 
com tema festa, onde elas tiveram a 
oportunidade de maquiarem uma 
modelo mostrando todo seu talento 
e técnica, disputando entre as três 
a melhor maquiagem com o tema 
proposto. 

O concurso foi lançado na Sidys 
TV a Cabo no último dia 15 e está 
rolando através da enquete no site da 
empresa o www.misterparfum.com.br 
até o próximo dia 26 de julho. Você 
pode conferir também os vídeos nos 
links abaixo, no fim da matéria.

E as novidades não param por aí, 
foi lançado também na fan page  da 
empresa facebook.com/misterpar-
fumbr, um sorteio de um lindo kit de 

pincéis da Macrilan para quem está 
acompanhando a disputa. A cada 
vez que seguir, curtir, compartilhar 
e indicar a ação para aos amigos, 
você ganha cupons que aumentam 
as chances de conquistar o prêmio. 

“Entendo que as redes sociais são 
veículos importantes, em constante 
desenvolvimento e por isso ideais para 
se utilizar na promoção da empresa 
e de seus produtos, além estreitar o 
relacionamento e as parcerias com os 
clientes. As coisas acontecem por lá 
com uma velocidade muito grande!”, 
finalizou o empresário Aldelino.
Uma ação bastante criativa, você 
deve conferir!

Tutorial Festa Ludemilla http://youtu.be/jPSZ5vc9y30

Tutorial Festa Maryele http://youtu.be/itxgoHZ2f4E

Tutorial Festa Ayane http://youtu.be/9dNMzkj79Bg

ESCOLHA A MELHOR MAQUIAGEM FESTA:
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TUTORIAL DE 
MAQUIAGEM:
MISTER PARFUM PROMOVE 
CONCURSO “I BEAUTY MAKE UP”

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN



Um assunto que há muito vem 
sendo discutido e questionado em 
Currais Novos é o problema do trânsito, 
bem como sua municipalização. A 
medida implicaria na adoção de várias 
providências para que o município 
atue nesta área de competência, 
tornando-se responsável pelo que 
rege o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB).

Em meados de fevereiro, o prefeito 
Vilton Cunha participou de uma 
reunião na sede do DNIT, em Natal, 
com a presença do superintendente 
do órgão no RN, Walter Fernandes 
e do Inspetor da Polícia Rodoviária 
Federal, Sr. Montenegro, para tratar 
sobre a municipalização do trecho 
que liga a Avenida Sílvio Bezerra à 

Avenida 13 de Maio, na BR 226.
As obras para a instalação das 

passarelas para pedestres nas pontes 
sobre os Rios Totoró e São Bento, nos 
bairros Sílvio Bezerra e Paizinho Maria, 
respectivamente, além da construção 
do contorno viário também foram 
cobradas, no entanto, até o presente 
momento não há a previsão para o 
seu início.

De acordo com o Policial Aderlan 
Medeiros, representante da Associação 
de Policiais e Bombeiros Militares 
do Seridó (APBMS), o Estado não 
dispõe de policiais suficientes, e com 
a municipalização do trânsito haverá 
a instituição da guarda municipal 
e o seu consequente aumento no 
efetivo. “Para melhorar o problema 
do trânsito e dar um suporte a mais 
para os munícipes é necessário que 

haja a sua municipalização, e a 
Associação está lutando para que 
esta ação aconteça nas cidades de 
Currais Novos e Caicó”, explicou ele.

Outro benefício destacado por 
Aderlan é o ordenamento do trânsito 
com a intensificação na fiscalização 
para os estacionamentos, faixas de 
pedestres e principalmente com relação 
às motonetas de 50 cilindradas, que 

passarão a ser emplacadas e seus 
condutores devidamente habilitados, 
reduzindo assim as infrações e os riscos 
de acidentes. “Durante a Vaquejada a 
Polícia de Trânsito realizou blitz para 
inibir a combinação ‘álcool+direção’ 
e a medida foi um sucesso, sem 
acidentes por embriaguez e todos 
saíram ganhando nessa parceria”, 
comentou.

O Policial ainda ressalta que “enquanto 
curraisnovense e representante da 
Associação de Policiais e Bombeiros 
Militares do Seridó, errando ou 
acertando, estará fazendo o possível 
para preservar a segurança da cidade 
como um todo” e pede a colaboração 
de todos, lembrando que os números 
da polícia são 198 (de oi ou fixo) e 
190 (de qualquer telefone). 

AVANÇO:
COM MUNICIPALIZAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
TENDE A MELHORAR

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

A municipalização em Currais Novos poderá favorecer o ordenamento do trânsito
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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

CLASSIC 2011 / 2011 COMPLETO - ALE-
XANDRE MOTO CAR (84) 9957-1925

CLASSIC 2008 AR TV AL - ALEXANDRE 
MOTO CAR (84) 9957-1925

Pajero Full 3.2 autom·tica preta top 
de linha 2006. Conrado Souza - (84) 
9944-4213 TIM/Whatsapp | 8852-
1548 OI 

Triton HPE 3.2 autom·tica top de linha 
2015 preta zero km.Conrado Souza - 
(84) 9944-4213 TIM/Whatsapp | 8852-
1548 OI

CLASSIC 2011 / 2011 COMPLETO - 
ALEXANDRE MOTO CAR (84) 9957-
1925

GOL GV 1.6 2012/2013 COMPLETO 
EXTRA 6 MIL KM - ALEXANDRE MOTO 
CAR (84) 9957-1925

Montana LS 1.4 branca comple-
ta 2013. Conrado Souza - (84) 9944-
4213 TIM/Whatsapp | 8852-1548 OI 

Triton HPE 3.2 autom·tica top de linha 
2015 vermelha zero km.Conrado Sou-
za - (84) 9944-4213 TIM/Whatsapp | 
8852-1548 OI 

FISTA SEDAN 2008 AR TV (ESTADO DE 
ZERO) - ALEXANDRE MOTO CAR (84) 
9957-1925

YAMAHA XTZ SPORT 2011 - ALEXAN-
DRE MOTO CAR (84) 9957-1925

Pajero sport autom·tica prata 2007.
Conrado Souza - (84) 9944-4213 TIM/
Whatsapp | 8852-1548 OI 

Hilux 2011 SRV autom·tica 3.0 prata.
Conrado Souza - (84) 9944-4213 TIM/
Whatsapp | 8852-1548 OI 

CLASSIC 2011 / 2011 COMPLETO (EX-
TRA) - ALEXANDRE MOTO CAR (84) 
9957-1925

HONDA POP 2011 - ALEXANDRE MO-
TO CAR (84) 9957-1925

Triton HPE 3.2 autom·tica top de linha 
2015 marrom zero km.Conrado Sou-
za - (84) 9944-4213 TIM/Whatsapp | 
8852-1548 OI 

Triton HPE 3.2 autom·tica top de li-
nha 2013 prata.Conrado Souza - (84) 
9944-4213 TIM/Whatsapp | 8852-
1548 OI

UNO WAY 2012 / 2013 AR 19 MIL KM 
- ALEXANDRE MOTO CAR (84) 9957-
1925

HONDA BIZ 2014 C/PARTIDA 0KM - 
ALEXANDRE MOTO CAR (84) 9957-
1925

Outlander 2012 autom·tica 2.0 teto so-
lar prata.Conrado Souza - (84) 9944-
4213 TIM/Whatsapp | 8852-1548 OI 

Pajero sport autom·tica 2010 preta top 
de linha.Conrado Souza - (84) 9944-
4213 TIM/Whatsapp | 8852-1548 OI

AGILE MPFI LTZ 2009.2010 (COMPLETO)
MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-2368| 
9657-6767 | 8897- 4988 

ECOSPORT XLS 2008.2008(COM-
PLETO) MARCELO’S VEÍCULOS (84) 
3431-2368| 9657-6767 | 8897- 4988 

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

BLAZER 2005 4X4 DIESEL 
MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-
2368| 9657-6767 | 8897- 4988 

COROLLA XEI AUTOMÁTICO 
2011.2011(COMPLETO) MARCELO’S 
VEÍCULOS (84) 3431-2368| 9657-
6767 | 8897- 4988

FOX MI TREND 2010.2010 (COM-
PLETO) MARCELO’S VEÍCULOS (84) 
3431-2368| 9657-6767 | 8897- 4988

ECOSPORT XLS 2004.2004 (COM-
PLETO) MARCELO’S VEÍCULOS (84) 
3431-2368| 9657-6767 | 8897- 4988 

Siena 2010 completo 1.4 - 
MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-
2368| 9657-6767 | 8897- 4988 

PALIO MPI FIRE 2011.2011(COMPLETO) - MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-2368| 
9657-6767 | 8897- 4988 
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Berço da cultura interiorana 
mesclada ao tradicionalismo 
e organização, além de ser 
um município que desponta 
com forte característica para 
o desenvolvimento do turismo 
no interior do RN, a cidade 
de Cerro Corá realizará nos 
dias 1, 2 e 3 de agosto mais 
uma grande edição do Festival 
de Inverno.

O evento, que já está na sua 
XII edição, foi idealizado para 
promover a difusão cultural da 
região, despertar e fortalecer o 
turismo. O Festival de Inverno 
acontecia comumente no final do 
mês de maio, mas foi necessário 
mudar a data. Logo, sabendo, 
pois, da grande relevância e da 
ampla movimentação que uma 
festa desse porte proporciona a 
localidade, a gestão cerro-coraense 
optou por repensar a período 
e estruturar a festividade para 
um momento mais oportuno, 
que nesse caso foi o mês de 
agosto.

Atraindo um bom volume de 
negócios, as pessoas da cidade 
e de toda a circunvizinhança, 
bem como de algumas partes do 
Brasil, aproveitam a época para 
confraternizar, rever amigos e 
familiares, e se divertir bastante 
no aconchegante e convidativo 
clima serrano, peculiar a cidade, 
com temperaturas bem abaixo 
da média da região.

Na ocasião, ficam em 
evidência diversas formas de 
manifestação popular, entre 
elas: a culinária, o artesanato, 
o teatro, o folclore, a música, 
etc. Na sua estruturação, a festa 
apresenta como principal meta 
movimentar a comercialização 
de produtos locais através de 
expositores, os quais ofertam 
seus artigos em stands armadas 
no local do evento, bem como 
os artistas e grupos folclóricos 
que se apresentam. 

Dentro da programação do 
Festival, esse ano, haverá uma 
novidade, trata-se da realização 
do I Ancorá – Curta Ambiental 
Nordeste de Cerro Corá 2014.  

O concurso  de  filmes  de  
curta-metragem  fará  parte  do  
tradicional festejo. O objetivo do  
Ancorá  é  difundir  as  obras  
audiovisuais  de  curta-metragem, 
produzidas por brasileiros que 
tenham como elemento central 
as relações do homem com o 
meio ambiente.

O acontecimento terá duas 
mostras competitivas, sendo a 
primeira a Mostra de Curtas 
Ambientais do Brasil, composta 
de filmes selecionados de 
produções de qualquer lugar do 
país; e a segunda uma Mostra 
de Curtas Ambientais Cerro 
Corá, composta por filmes 
selecionados unicamente de 
produções cerro-coraenses.

Tendo em vista o 
desenvolvimento da cidade, 
bem como da região, Cerro 
Corá tem se consagrado por 
comportar um dos principais 
eventos do calendário turístico 
do interior do RN, o tradicional 
Festival de Inverno. Por isso, 
em 2014, o gestor municipal e 
toda a população cerro-coraense 

convidam, mais uma vez, 
visitantes e conterrâneos a 
prestigiarem esse momento 
de alegria regado a muitas 
festividades.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL 
OFICIAL:

SEXTA (01)
Filarmônica 11 de dezembro 
(Carnaúba dos Dantas - RN)
Orquestra Sanfônica (Parelhas 
- RN)
Paulinho & Parcélio - RN
Ricardo Graça Melo - RJ
Diego Pessoa - RN
Forrozão Só o Mii - RN

SÁBADO (02)
Filarmônica Maestro Márcio 
Ribeiro (Florânia - RN)
Negros do Rosário (Parelhas-RN)
Mistura Fina - RN
Ciro Robson - RN
Forró Gandaia - RN
Uskaravelho - RN
Guto & Forró Universitário - RN

DOMINGO (03)
Apresentações Culturais
Samba Preto no Branco – RN
Almanaará - RN

PROGRAMAÇÃO DE OUTROS 
EVENTOS DENTRO DO 
FESTIVAL:

SEXTA (01)
18h: I Ancorá – Curta Ambiental 
Nordeste na Praça Maria Luzia 
Guimarães

SÁBADO (02)
8h: Cavalgada, com saída de 
Ipueiras até terminal turístico
15h: Corrida de pedestres
18h: I Ancorá – Curta Ambiental 
Nordeste na Praça Maria Luzia 
Guimarães
Lançamento de um Livro

DOMINGO (03) 
Off Road
Passeio Ciclístico
Track

CLIMA FRIO, CULTURA 
E ENTRETENIMENTO:

MUNICÍPIO DE CERRO 
CORÁ VIVENCIA A XII 
EDIÇÃO DO FESTIVAL 
DE INVERNO

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

O Festival de Inverno em Cerro Corá reúne música de qualidade, clima serrano e reencontro de pessoas, 
prova disso é essa imagem do evento em 2012 
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Flashes
do Seridó

Carlos
Magno
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LAZER – Procurador do Estado do RN, o seridoense Nivaldo Brum e a mulher, Giza Xavier, em temporada de 
férias em São Luiz do Maranhão. 

OLHE O PASSARINHO! – O diretor do Detran/
RN, Willy Vale Saldanha com a mulher, Nailza, em 
evento que reuniu os Vips do Seridó. 

BELEZA – Da Miss São João do Sabugi 2014, 
Flávia Taline Medeiros candidata ao título de Miss 
Seridó 2014.

BATMAN – Na festa que comemorou seus 5 anos, 
o pequeno Enzo Emanuel faz pose com o pai, o 
procurador da Câmara Municipal de Natal e professor 
da UFRN em Caicó, Rodrigo Emanoel, e os avós 
paternos Juraci e Wilson Dantas de Medeiros.

COLÍRIO – Eva Regina, destaque da nova geração 
de Jardim do Seridó. 

MALHAÇÃO – Igo Toscano representante de 
Florânia no concurso Mister Seridó 2014. 

DESTAQUE – A acariense Vanessa Medeiros será a 
representante do RN no concurso Miss Mundo Brasil 
2014, dia 9 de agosto, em Florianópolis/SC

CIDADÃO CAICOENSE
Bastante concorrida à sessão solene que 
a Câmara Municipal de Caicó realizou 
no dia 18 de julho para entregar os 
títulos de Cidadão Caicoense aos 
deputados estaduais Walter Alves 
e Gustavo Carvalho, ao vereador de 
Natal, Rafael Motta, ao desembarga-
dor Glauber Antônio Nunes Rego e ao 
bispo diocesano de Caicó, Dom Antônio 
Carlos Cruz Santos, entre outros. Depois, 
o presidente da casa, Inácio Lobão, 
ofereceu coquetel aos homenagea-
dos e convidados especiais.
 
COM QUE ROUPA?
O mulherio da nossa sociedade à procura 
de modelitos para desfilar no Baile dos 
Coroas de Caicó, a festa mais esperada 
do ano na Capital do Seridó, que chega 
à sua 41ª edição. Congratulações!
 
COMENDA
Por proposta do vereador José Rangel 
de Araújo, o professor da UFRN, Luiz 
Pereira de Brito, que é serra-negren-
se, foi homenageado em Caicó com a 
Comenda da Vila do Príncipe, concedida 
pela Câmara Municipal. 
 
REVISTA
Muito elogiada a qualidade gráfica da 8ª 
edição da revista Collecione, já circulando 
em Caicó, editada pela jornalista Gláucia 
Lima e o publicitário Fred Costa. Em 
destaque, uma entrevista com o bispo 
de Caicó, Dom Antônio Carlos Santos.
 
LAND ROVER
O prefeito de Currais Novos, Vilton Cunha, 
recebeu, no Palácio Raul Medeiros, o 
gerente geral da PG Prime em Natal, 
André Morais, e a diretora de marketing 
da empresa, Danielle Bentes. Na pauta, 
a realização da 6ª edição do “Off Prime 
Land Rover”, dia 30 de agosto, na 
Princesa do Seridó.
 
EM SANTA CRUZ
O presidente do Trairy Clube de Santa 
Cruz, Milton Fernandes, dedicando 
tempo integral à organização da 38ª 
Festa das Personalidades, dia 30 de 
agosto, embalada pela Orquestra Super 
Oara. Entre os homenageados da noite 
chic, a prefeita de Santa Cruz, médica 
Fernanda Bezerra. O ponto alto da noite 
como sempre, será a apresentação das 
New Faces 2014. 
 
COROAS
A procura por mesas para o 41ª Baile 
dos Coroas de Caicó, no dia 25 de julho, 
no Atlético Clube Corinthians, superou 
todas as expectativas. O principal evento 
social da Festa de Sant’Ana reúne, como 
sempre, nomes de destaque na política, 
empresariado e imprensa do Estado. 
No palco, as Orquestras Super Oara, 
Feras de Parelhas e a banda Renato 
e seus Blue Caps. 
 
ESTÁTUA
Dedé Carnaúba, um dos talentos das 

artes plásticas em nossa região, está 
finalizando a estátua do maestro/con-
terrâneo Felinto Lúcio Dantas, que será 
inaugurada em agosto, durante a festa 
de Nossa Senhora da Guia, padroeira de 
Acari. A estátua será erguida no largo 
que tem seu nome, em frente à sede da 
Banda de Acari. A Prefeitura é parceira 
da homenagem, numa iniciativa digna 
dos maiores elogios.
 
QUEM VEM
O renomado advogado tributaris-
ta Robson Maia Lins veio a Caicó. O 
seridoense de Jardim de Piranhas, que 
mora há vários em Sampa, chegou a 
cidade para rever familiares e amigos 
e prestigiar a Festa de Sant’Ana, como 
faz todos os anos.

PARABÉNS
Uma das figuras mais queridas do 
cenário político do RN, o seridoense 
Willy Vale Saldanha, ex-presidente da 
Assembleia Legislativa e atual diretor 
Geral do Detran/RN, vai ganhar muitos 
parabéns no dia 24 de julho, quando 
completa idade nova.
 
EMANCIPAÇÃO
Com intensa programação, o prefeito 
de Tenente Laurentino Cruz, Francisco 
Dantas de Araújo (Titico), comandou as 
festividades que assinalaram os 21 anos 
de emancipação política do município. 
 
DANÇA
Em agosto acontece no RN o Encontro 
Nacional de Dança Contemporânea. Em 
sua 6ª edição, o festival será sediado 
em Natal, com extensão em Mossoró, 
Pipa, São Gonçalo do Amarante e nossa 
Caicó. Será de 01 a 17 de agosto.
 
PARCEIROS
Para realização do Miss e Mister Seridó 
2014, contamos com o apoio da Clínica 
de Olhos Santa Beatriz, Aldann Constru-
ções, Portal do Vale, A Caserna, Matersol 
Moda Praia, Rede Mais Supermerca-
dos, Avohai, Clínica Boucinhas, Inaraí 
Tour, Maré Mansa e M & B Corretora 
de Seguros.
 
PASSARELA
A Rede Viva vai transmitir ao vivo direto 
do Resort Costão do Santinho, em Flo-
rianópolis/SC, o concurso Miss Mundo 
Brasil 2014, no dia 9 de agosto. O Rio 
Grande do Norte será representado pela 
acariense Vanessa Medeiros, 19 anos, 
1,73m. O dinamarquês Nicklas Pedersen, 
eleito recentemente na Inglaterra, Miss 
World 2014, é presença confirmada 
no júri.
 
URNAS
Dois seridoenses irão disputar o cargo de 
vice-governador do RN nas eleições de 
5 de outubro. O deputado federal João 
Maia (PR), na chapa do deputado federal 
Henrique Eduardo Alves (PMDB), e o ex-
-vereador de Caicó, Paulo Roberto (PSL), 
na chapa que homologou o advogado 

Araken Farias (PSL) à sucessão da gover-
nadora Rosalba Ciarlini.
  
BELDADES
Na disputa pela coroa de Miss Rio Grande 
do Norte 2014, no dia 31 de julho, 
no Villa Hall em Natal, nossa região 
estará muito bem representada pela 
jardinense Letícia Karla Cunha e pela 
curraisnovense Samara Dantas. Sem 
dúvidas, duas belas e fortes candidatas 
ao título da mais bela potiguar. Estamos 
na torcida. 

AGENDA
As bandas Forró da Pegação, Garota 
Safada, Simone e Simaria, Gabriel Diniz 
e Weslley Safadão são as atrações do 
Baile da Juventude, na sexta-feira, dia 
25 de julho, na AABB de Caicó, reunindo 
a nova geração seridoense. 

TURISTANDO
O Procurador do Estado do RN e 
presidente da Associação Seridoense de 
Criadores, Nivaldo Brum Vilar Saldanha 
e a mulher, Giza Xavier, retornando de 
um maravilhoso final de semana em 
São Luiz do Maranhão, encantados com 
a beleza dos lençóis maranhenses e 
do Centro Histórico da cidade. 

NOITE Maior
Já estão circulando os convites para a 
Noite Maior de Acari, principal aconteci-
mento social da festa de Nossa Senhora 
da Guia, padroeira da cidade mais 
limpa do Brasil. Será dia 8 de agosto, 
no Clube Municipal, com animação 
da Orquestra Super Oara. Traje será 
o passeio completo. 

MISS E MISTER SERIDÓ 
Ilana Jaíne e Wallace Bruno serão os 
representantes de São José do Seridó 
no concurso Miss e Mister Seridó 2014, 
que chega a sua 24ª edição dia 6 de 
setembro. Já Timbaúba dos Batistas 
vai tentar os títulos com Maiara Larissa 
e Maurício Raul. Na prova de beleza 
plástica, os candidatos esnobarão 
modelos exclusivos da Matersol Moda 
Praia, que há 18 anos acompanha o 
maior espetáculo de beleza e glamour 
do Seridó. 

TINTIM
Ainda é tempo de parabenizar a ex-
-primeira-dama de Currais Novos, 
Terezinha de Barros Lins que festejou 
idade nova. Também rasgou folhinha 
Carol Cunha, o ex-prefeito de Florânia 
Flávio José Silva, a ex-primeira-dama 
de Acari Maria Salete Lacerda Bezerra, 
e o ex-prefeito de Cerro Corá, Clidenor 
Pereira de Araújo. Em 27 de julho, é 
dia de parabenizar Helizziane Raíssa 
Sena, grande dama da sociedade 
curraisnovense, musa do renomado 
médico Flaubert Sena. Festa dia 28 
para o colunista social de Florânia, João 
Batista Medeiros, e no dia 29 para o 
empresário Ricardo Salustino, leia-se 
Restaurante Pinga Fogo. 
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Em 16 de julho de 1900 nascia na 
Serra do Doutor, mais especificamente 
nas proximidades de Campo Redondo/
RN, a Sra. Francisca Teresa da 
Conceição, mais conhecida como 
Dona Chiquinha. 

Uma mulher de fibra, ela morou 
na zona rural por mais de 50 anos 
de sua vida, vindo a se mudar para 
Currais Novos pouco mais tarde, 
lugar onde reside até hoje. Dona 

Chiquinha carrega no corpo as marcas 
dos raros 114 anos, o que a faz ser 
a mulher mais velha do Brasil. 

Viúva de Deoclésio F. de Lima, 
falecido aos 71 anos, a ela experiências 
e histórias não faltam: são sete filhos 
(mas eram 13 no total), netos, bisnetos 
e tataranetos. A sua genealogia se 
alarga a cada ano, na pele ficam 
as marcas da idade, na memória 
poucas recordações que já não ecoam 
através da voz ou de expressões, e 
no coração permanece o sentimento 

de amor por aqueles que a querem 
bem. 

Devota de Sant’Ana, Dona Chiquinha 
luta pela vida todos os dias, e para 
isso seus filhos cuidam com muito 
zelo dela, que conta com o apoio e 
desvelo incondicional dos herdeiros, 
visto que sofrera um acidente vascular 
cerebral aos 105 anos e ficara desde 
então ainda mais debilitada, ocasião 
na qual ela perdera a movimentação 
do corpo. 

Acompanhada por uma geriatra, 

com alimentação e horários regrados, 
a idosa a cada 6 meses é levada pelos 
parentes para fazer uma avaliação 
geral do seu estado de saúde, mas 
vale salientar que ela encontra-se 
estável, não toma medicamente, e 
apresenta-se sem maiores danos no 
seu bem estar.

Resistindo bravamente ao tempo, 
a idade e a vida de forma geral, Dona 
Chiquinha é um exemplo sensível e 
puro da força da mulher sertaneja. 
Um dos seus filhos comenta que é 

um trabalho dobrado cuidar da 
mãe, mas não poupa esforços para 
fazê-lo, e emocionado diz: “Eu sou 
um pedacinho dela! Tê-la ao nosso 
lado até essa idade é uma coisa muito 
rara e uma alegria sem tamanho”.  

Na terra da longevidade, essa 
idosa, que é considerada uma das 
mais velhas do Brasil, ou talvez a 
MAIS VELHA, dá uma lição de vida 
e superação. E aí fica a reflexão de 
qual será o verdadeiro segredo para 
uma existência longínqua.

114 ANOS 
DE VIDA:
DONA CHIQUINHA É 
PROVA DE QUE NOSSO 
CORAÇÃO TEM A IDADE 
DAQUILO QUE AMA

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

Dona Chiquinha completa 114 anos de vida
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Pouca gente sabe, mas eu sofri de de-
pressão durante um certo período de 
minha vida, ao morar em Natal/RN. 
Foram muitas coisas que aconteceram em 
sequência que me abalaram física, emocio-
nal e espiritualmente. Foi, provavelmente, 
o período mais difícil que já enfrentei em 
toda minha vida, até hoje.

Naquela época, um dos sentimentos que 
mais me recordo era a ausência de sentido 
e a falta de perspectivas sobre o futuro. O 
que eu não sabia é que isso era, também, 
um dos combustíveis que alimentavam 
minha depressão.

Acabo de ler uma resenha da bibliogra-
fia e obra de Viktor Frankl, médico psi-
quiatra judeu, quando do anúncio de sua 
morte, em 1997, aos 92 anos de idade. 
Viktor experimentou uma das piores situa-
ções que alguém pode viver: aquela vivida 
em um campo de concentração nazista.

Lá, convivendo com a morte todos os 
dias, ele descobriu uma das razões porque 
alguns prisioneiros sobreviviam ao horror 
cotidiano, enquanto outros não: a falta de 
sentido para a vida levava a uma existên-
cia sem sentido. E uma vida sem sentido 
não valia a pena ser vivida, por isso eles su-
cumbiam.

Chega a ser, de certo modo, irônico que 
alguém que convive com a morte todos os 
dias descubra a importância de se encon-
trar um sentido na vida, uma razão para 

viver e algo pelo que valha a pena lutar 
para continuar vivo.

Se sua vida carece de sentido, você 
corre sério risco, um risco de vida. Não por 
acaso, Jesus disse que era o caminho, a ver-
dade e a vida. Portanto, somente em Cristo 
é que encontramos o verdadeiro e último 
sentido de existir. Deus abençoe sua vida.

SERÁ QUE FALTA 
SENTIDO EM SUA 
VIDA? LETICIA MARINA 

Estudante de Gestão Hospitalar na UFRN
www.leticia-marina.blogspot.com

WALLACE SOUSA 
Analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União
Blog www.desafiandolimites.com

Passar adiante é o mesmo que entregar 
algo a alguém... É isso que acontece 
a cada nova geração curraisnovense, 
entrega-se os valores, a cultura, o ritmo, 
a fé, a arte de andar seguindo um andor, 
de cultuar uma santa que se tornou 
padroeira pela fé de alguém. 

As memórias voltam, quem não sabia 
a história da cidade passa a entender 
que ela foi inicialmente colonizada 
por criadores de gado, e com o tempo 
virou ponto de encontro de viajantes e 
tropeiros, o famoso povoado: “Currais 
Novos do Capitão”. 

Veio a seca e a promessa. A chuva 
e a capela. A igreja e a cidade, como 
toda história de nascimentos urbanos 
que se preze. Desmembrou-se de Acari, 
ganhou delimitações e solenidade. Filhos 
da caatinga, do semiárido, banhados 
por rios perenes e os de temporariedade. 
Ainda dobramos os joelhos para pedir 
chuva e apreciamos o aspecto vulcânico 
do pico do Totoró, nosso berço amado, 
o orgulho de termos a Mina Brejuí não 
se apaga, são tantas belezas que até o 
invisível retorna nas histórias: “Olha 
filha, aqui era o antigo mercado. Ali 
não havia nada, casa nenhuma. Acolá 
passava um rio”.

 O que seríamos sem as memórias, 
sem os contadores de histórias, sem os 
livros e dados, sem a ousadia de quem 
decidiu fazer diferente, fazer por Currais 

Novos? O velho volta, voltará sempre 
para acalorar o que nós, curraisnovenses 
carregamos dentro do peito: o amor 
pela princesa do Seridó, que qualquer 
um, seja caixeiro, habitante/viajante 
ou visitante não esquece. 

Boas festas! Que juntos possamos unir 
cada vez mais retalhos dessa festa, que 
nos reúne e aquece como um cobertor 
de lembranças.

Abraços calorosos.

AQUECENDO 
CORAÇÕES



Especial 27 Há mais de 10 anos no mercado, a 
S. Design é uma empresa genuinamente 
currais-novense originada da habilidade 
da designer e diretora de estilo Sheila 
Morais, que ao criar seus acessórios para 
uso próprio, fez surgir um longo interesse 
em meio as pessoas, já consumidoras 
desse nicho de mercado fashion, dando 
vasão a uma primorosa composição 
que mescla talento e os conhecimentos 
indispensáveis dos seus sócios Iury 
Carvalho, diretor financeiro e Ana 
Lígia Pelocha, diretora comercial.

A conquista do mercado não fora 
uma tarefa fácil, mas a empresa não 
limitou o seu olhar às barreiras impostas 
a todos os pequenos empreendimentos, e 
imbuídos de densa criatividade artesanal 
e um forte espírito empreendedor, a 
equipe foi adiante, sendo hoje a marca 
de acessórios que mais se sobressai no 
RN e uma das com maior destaque no 
Brasil, formada por coleções e peças 
com uma tendência forte, para mulheres 
poderosas e exuberantes.

A empresa até então, incipiente, 
atualmente emprega mais de 28 
colaboradores diretos, além dos 
terceirizados, que auxiliam de forma 
manual a designer na formação dos 
artigos, cuja qualidade e precisão técnica 
respeitam as exigências do mercado. 
Com grande repercussão no fashion 
business, o empreendimento atende mais 
de 200 multimarcas em todo o Brasil 
e já exportou acessórios também para 
o exterior, a exemplo de países como: 
Panamá, Colômbia, Estados Unidos, 
França, Arábia Saldita e Portugal.

Dia após dia, a S. Design inova e 
as parcerias só tem crescido. Um dos 
passos mais recentes e importantes dados 
pela empresa foi à conquista de um 
espaço exclusivo para o lançamento da 
marca no formato de “Show Room” 
em São Paulo, na rua Oscar Freire, 
em um dos espaços mais sofisticados 
e badalados devido a sua localização, 
que atenderá diariamente em atacado, 
ou seja, só aos lojistas.

De acordo com a designer Sheila 
Morais foi “um desafio muito grande 
e um passo altíssimo”, e completou: 
“Fazia oito anos que batalhávamos por 
um espaço na Oscar Freire, pois é um 
dos lugares mais badalados da capital 
paulista, considerado um ambiente 
conceito no mundo da moda. Nosso 
desejo é expandir cada vez mais o 
mercado para a SD!”. A previsão de 

inauguração do Show Room será em 
setembro, já com a coleção inédita de 
alto verão, nominada de “SD in Mare”.

Com um espaço garantido no polo de 
negócios do Fashion Rio semestralmente, 
participando de duas Feiras, a exemplo 
do Salão Bossa Nova, a SD ainda está 
integrada em mais dois espaços em Belo 
Horizonte, na Feira de BH, conhecida 
como Minas Trend. Nesse movimentado 
mercado de glamour e beleza, mais 
de 5 mil peças são vendidas ao mês, 
e cerca de 30 modelos lançados por 
semana, integrados em coleções alusivas 
a datas comemorativas, para crianças 
e também uma linha masculina.

Sabendo da relevância das mídias 
sociais e do necessário investimento nesse 
setor, que só no Instagram alcançou 32 
mil seguidores, e revistas de renome 
nacional e internacional, como Nova, 
Elle, Vogue, Capricho e Marie Claire, 
a empresa se preocupa muito com o 
visual. O portal sdesignacessorios.com.
br e a loja virtual SDstore storesd.com.
br, atualmente reformado, fazem parte 
do marketing do empreendimento.

Peças poderosas, com estilo, design 
e cores marcantes fazem da SD um 
verdadeiro sucesso, inclusive no mundo 
dos artistas, visto que os acessórios já 
estiveram embelezando alguns famosos: 
Cláudia Leitte, Solange Almeida, Adriane 
Galisteu, Taís Araújo, Vanessa Gerbelli 
e Aline Rosa. 

E não para por aí, os voos do 
êxito empresarial estão ficando ainda 
maiores. Agora será a vez, em agosto 
mais especificamente, numa coleção 
de verão, que a empresa lançará uma 
marca inédita, que leva o nome da sua 
diretora criativa, Sheila Morais, com 
peças homologadas com os cristais 
da Swarovski Elements, intitulada de 
“Momentos”, e que é considerada uma 
linha premium, totalmente exclusiva, 
sofisticada, com teste rigoroso de 
qualidade das pedras, disponibilizando 
cores inumeráveis, efeitos, formas e 
tamanhos dos preciosos “Swarovski”.

Uma paleta fabulosa de inspiração 
encontra-se imersa nessa parceria, dando 
origem a peças refinadas, detalhistas, 
com corte de alta precisão e que passam 
por um processo de ourives, sendo 
abalizadas como semijóias. Ou seja, 
a S. Design traçando caminhos para 
deixar as mulheres ainda mais bonitas 
através de acessórios com personalidade 
e requinte, mostrando que a beleza é 
o acordo entre o conteúdo e a forma.

TENDÊNCIA:
MESCLANDO EXUBERÂNCIA E 
ATITUDE, S. DESIGN DESTACA-SE 
NO MERCADO NACIONAL DE 
ACESSÓRIOS

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN
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Considerada uma das maiores 
festas religiosas do interior do RN, 
a Festa de Nossa Senhora da Guia, 
em Acari, acontece no período de 
05 a 15 de agosto, e o município 
já iniciou os preparativos para sua 
abertura oficial.

Em mobilização, os grupos pastorais 
estão em atividade, levando a imagem 
peregrina de Nossa Senhora da 
Guia para as visitas na zona rural e 
a distribuição da programação está a 
todo vapor.  Para esta edição da Festa, 
o tema trabalhado será “Fazei tudo 
quanto ele vos disser”, com o lema 
“Comunidade de Comunidades: Uma 
nova Paróquia”. Quem ainda não 
recebeu ou teve acesso à programação 
da festa, pode acessar o endereço 
eletrônico www.paroquiadoacari.com.
br e acompanhar todos os preparativos 
para o evento.

De acordo com a Secretaria da 
Paróquia, Francisco Medeiros, a Festa 
de Nossa Senhora da Guia não possui 
uma contagem cronológica, comum 
às festas de padroeira, no entanto, a 
mesma está completando 179 anos de 
tradição, desde a criação e oficialização 
da paróquia, fato ocorrido em 1835. 
Segundo ele, o marco maior da “Festa 
de Agosto” para os acarienses é a 
tradição religiosa que une alegria e 
devoção, representada no reencontro 
e confraternização entre as famílias 
neste período festivo. “Em agosto, as 
famílias acarienses se reencontram. 
O município fica em festa e recebe 
inúmeros devotos e amigos da cidade. 
Sob as bênçãos de Nossa Senhora 
da Guia, que todos se sintam bem 
acolhidos neste clima de fé e con-
fraternização”, comentou.

O evento religioso é uma realização 
da Comunidade Católica de Acari e 
devotos de Nossa Senhora da Guia, 
sob a coordenação geral do Padre 
Francisco de Assis Costa, e conta 
com o apoio da Prefeitura Municipal 
de Acari.

Confira a programação 
sócio-religiosa:

Dia 05/08:
18h30min – Procissão com o Estandarte 
da Festa saindo da Igreja do Rosário 
para a Matriz: Hasteamento e Palavra 
de Abertura.
19h – Missa de Abertura da Festa, 
presidida pelo Bispo Diocesano Dom 
Antônio Carlos Cruz.

Dia 06/08:
06h – Missa na Matriz
19h –  1a Noite do Novenário.
 
Dia 07/08:
06h – Missa na Matriz.
19h – 2a Noite do novenário.
 
Dia 08/08:
08h – Missa das Crianças na Matriz.
19h – 3a Noite do Novenário.
21h – Leilão de Bolos e Variedades 
no Pavilhão.
 
Dia 09/08:
08h – Missa dos Agricultores na Matriz
09h – Caminhada Processional com 
os Agricultores, Trabalhadores Rurais, 
EMATER, Secretaria de Agricultura 
e Capelas Rurais, com a Imagem 
Primitiva de Nossa Senhora da Guia 
pelas ruas da Cidade.
11h30min – Leilão de Animais no 
Pavilhão.
19h – 4a Noite do Novenário.

21h – Jantar Beneficente no Clube 
Municipal, senha ao preço de R$ 
15,00.
 
Dia 10/08:
07h – Missa na Igreja Matriz.
09h – Batizados na Igreja Matriz.
19h – 5a Noite do Novenário.
 
Dia 11/08: 
08h – Missa da Unção dos Enfermos 
na Matriz.
19h – 6a Noite do Novenário.

Dia 12/08:
06h – Missa Igreja Matriz.

19h – 7a Noite do Novenário.
Dia 13/08: 
06h – Missa Igreja Matriz.
19h – 8a Noite do Novenário.
20h30min – Grande Quermesse no 
entorno da Igreja Matriz, com desfile 
das princesas e show religioso.

Dia 14/08:
06h – Missa na Igreja Matriz.
18h30min – Carreata com a imagem 
de Nossa Senhora da Guia saindo da 
Capela de Santa Rita de Cássia para 
a Igreja Matriz, com a participação 
de todos os motoristas.
19h – 9a Noite do Novenário.

21h30min – Leilão Maior no Pavilhão.

DIA 15/08: 
Solenidade da Assunção de Nossa 
Senhora
Sorteio Beneficente (os premiados 
serão divulgados após a procissão).
07h – Missa na Igreja Matriz.
10h – Concelebração Solene na Igreja 
Matriz, presidida pelo Reverendíssimo 
Vigário Geral da Diocese de Caicó.
16h30min – Encerramento da festa 
– Procissão com a Imagem de Nossa 
Senhora da Guia pelas principais 
ruas da cidade, seguindo-se de Missa 
Campal na Igreja Matriz.

CONTAGEM REGRESSIVA
ACARIENSES SE PREPARAM PARA FESTEJAR NOSSA SENHORA DA GUIA

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

O município de Acari comemora Festa de sua padroeira, Nossa Senhora da Guia, em meados de agosto
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O que parecia ser a esperança 
para sanar o problema do desabas-
tecimento d’água no município de 
Currais Novos, enquanto a obra de 
Oiticica não é concluída, o projeto 
para a Adutora de Engate Rápido 
vem sofrendo alterações a cada 
reunião para aprovação e começo 
de sua realização.

Há anos esse mesmo problema 
envolvendo longos períodos de estiagem 
vem acometendo a terra da Scheelita 
e a situação vem se agravando a cada 
dia. O único reservatório responsável 
pelo abastecimento das cidades de 
Acari e Currais Novos, o açude 
Gargalheiras, está com seu volume 
abaixo do nível, com apenas 8%, 

segundo dados repassados pela 
SEMARH.

O problema é grave! Impõe 
cuidados e medidas enérgicas, mas 
infelizmente o que constatamos é 
que enquanto esta for a realidade do 
sertão, muitas promessas e esperanças 
de dias melhores vão surgir, sempre 
na temporada das eleições.

São muitos os que aparecem 
sendo os responsáveis pela conquista 
e captação dos recursos que ainda 
nem saíram do papel, e assim vão 
levando suas propostas de campanha 
baseados nessas “aquisições”, como foi 
percebido nos discursos dos políticos 
que participaram da 20ª edição da 
Feirinha de Sant’Ana, no último 
dia 12.

A obra para a Adutora de Engate 

Rápido já deveria ter iniciado, uma vez 
que o recurso orçado no valor de R$ 
25 milhões para o seu acontecimento 
fora assegurado pelo Ministério da 
Integração, desde o mês de maio, 
conforme anunciado durante o “I 
Seminário Água e Sustentabilidade: 
os desafios para o abastecimento de 
Currais Novos”, promovido pela CDL.

A proposta inicial seria a aprovação 
do projeto cuja captação seria feita 
diretamente na barragem Armando 
Ribeiro Gonçalves, no entanto, a cada 
nova reunião com as comissões técnicas 
responsáveis pelo projeto, tudo volta 
a ser modificado para ser aprovado 
posteriormente, o que vem impedindo 
a realização desta importante obra. 

Em reunião em Brasília, no 
último dia 15 de julho, o ministro 

da Integração Nacional, Francisco 
Teixeira, e técnicos do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas 
discutiram novas alterações sobre 
o projeto da Adutora de Engate 
Rápido. Para isso, no último dia 21 
de julho houve uma reunião para a 
entrega do projeto modificado aos 
dirigentes do Dnocs, Walter Gomes, 
e da Caern, Yuri Tasso, para análise 
final e encaminhamento ao ministério 
da Integração Nacional.

Sendo assim, após reunião da 
Companhia de Águas e Esgotos do 
Rio Grande do Norte, a organização 
informou que o início das obras para 
implantação da adutora de engate 
rápido em Currais Novos pode ser 
anunciado dentro de 20 dias. O 
novo projeto, com o orçamento final, 

será entregue no dia 29 de julho ao 
Ministério da Integração Nacional.

Segundo o diretor regional do 
Dnocs, Walter Gasi, o novo projeto 
promete deixar a obra mais viável, 
rápida e econômica, tratando-se de 
uma adutora paralela a atual, que 
abastece os municípios da Serra de 
Santana. A água será captada na 
barragem Armando Ribeiro Gonçalves 
e transportada, sem tratamento, até 
Currais Novos, onde já existe uma 
estação de tratamento da Caern no 
açude Dourado.

Agora é esperar para ver se 
a partir daí a Adutora de Engate 
Rápido realmente sairá do papel 
ou se novos “ajustes” surgirão para 
dificultar ainda mais a concretização 
da referida obra. 

À BEIRA DO 
COLAPSO!
SEM SAIR DO 
PAPEL, PROJETO 
PARA ADUTORA DE 
ENGATE RÁPIDO É 
CONSTANTEMENTE 
MODIFICADO

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Projeto da Adutora de Engate Rápido tem sofrido alterações a cada nova reunião, e enquanto isso, o Açude Dourado, em Currais Novos, está 
praticamente seco
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O município de Currais Novos, 
distante 185 km de Natal, recebe mais 
uma atividade cultural do Sistema 
Fecomércio RN, por meio do Sesc. 
Desta vez, o show “Patuá”, da cantora 
potiguar Camila Masiso. 

Sucesso de crítica e de público, o 
show do 2º CD da cantora, que fora 
lançado em abril deste ano no Teatro 
Riachuelo, em Natal, acontece na Praça 
Cristo Rei, dentro das comemorações 
da Festa de Sant’Ana, padroeira da 
cidade. 

No show, Camila Masiso apresenta 
as 11 músicas de Patuá. As composições 
são uma imersão nos ritmos brasileiros, 
feitas em parceria com grandes artistas, 
como a potiguar Khrystal e o italiano 
Pheel Baliana. 

Currais Novos é a terceira cidade 
a receber o show: a primeira foi 
Natal, lotando o Teatro Riachuelo; 
e a segunda foi em Paris, na França, 
com casa também lotada. Ao palco, 
sobem com a cantora os músicos 
Diogo Guanabara, Henrique Pachêco, 
Rogério Pitomba, Jubileu Filho, Zé 

Hilton e Kleber Moreira. 
O Sesc RN tem sido bastante atuante 

em Currais Novos. No ano de 2013, 
também realizou uma diversificada 
programação na cidade, incluindo ações 
de lazer, cultura, saúde e assistência. 

Em 2014, a instituição levou 

pela primeira vez o Dia do Desafio, 
evento realizado simultaneamente nas 
Américas para estimular a prática 
de exercícios, e participou da 20ª 
Feirinha de Santana, em julho, com 
estande institucional e atração musical. 
Ainda neste ano, estão programadas a 

apresentação teatral do projeto Palco 
Giratório, a chegada da unidade móvel 
BiblioSesc (com seu acervo de livros 
disponível para empréstimo gratuito) 
e exposição sobre a vida e obra do 
artista Cândido Portinari.

Show intitulado “Patuá”, de Camila Masiso, acontece dentro da programação da Festa de Sant’Ana de Currais Novos
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SESC LEVA NOVO SHOW DE CAMILA 
MASISO A CURRAIS NOVOS

JEAN SOUZA
DO JE RN

Começou a carreira solo em 
2009, cantando clássicos do 
samba e da bossa nova em 
Natal. O seu primeiro disco 
autoral foi “Boas Novas”, 
lançado em 2010, com nove 
canções inéditas. 

A cantora foi finalista do festival 
MPBeco, recebeu prêmio Hangar 
de “Intérprete Revelação” em 
2010, ganhou prêmio O Poti, 
promovido pelo jornal Diário 
de Natal, na categoria “Artista 
Popular”, após ser a mais votada 
na internet, participou de duas 
edições do projeto Parcerias 
Sinfônicas, do Sesc RN – a 
primeira edição, na qual foi 
solista, também conquistou o 
prêmio Hangar de “Melhor 
Show do Ano” (2011) – e levou 
seu talento a países como França, 
Itália, Áustria e Eslovênia.

SOBRE CAMILA MASISO
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Doutores do ABC do EJM se confraternizando na Feirinha de Sant’Ana 2014.

Nathália Lissa (Ótica Gracinha) é a aniversariante do dia 
25 de julho - Foto na Cavalgada de Sant’Ana 2014.

Turma bonita presente na Quinta de Vaquejada - Forró do Pulsação.

Show de Jorge & Mateus - Sexta de Vaquejada na Du Rei.
Pulsação Prime - Sábado de Vaquejada 
(à tarde) com Griff e Caddu.

O Sábado de Vaquejada (à noite) reuniu a juventude 
para aproveitar grandes shows na Du Rei.

No Domingo de Vaquejada de C. Novos, o Parque da Folia 
juntou os amantes do forró para o último momento de festas.


