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Vamos fazer de conta que vivemos 
num país sério. Vamos fazer de conta 
que os nossos políticos são honestos, 
que lutam com zelo e empenho pelo 
melhor para a sociedade que os elegeu. 
Vamos fazer de conta que a saúde, a 
segurança e a educação do país estão 
melhores do que nunca.

Vamos fazer de conta que nossas 
universidades não entregam diplomas 

a semianalfabetos. Vamos fazer de 
conta que os médicos cubanos são os 
melhores profissionais de medicina 
do mundo. Vamos fazer de conta 
que os criminosos, confiantes na 
impunidade, não tomam conta do 
sossego de nossas cidades.

Vamos fazer de conta que os 
nossos políticos não compram votos 
para se elegerem e se elegem por 
meio do voto consciente de todos os 
brasileiros. Vamos fazer de conta que 
nossos políticos não vendem votos no 

Congresso Nacional, nas Assembleias 
Legislativas e nas Câmaras Municipais.

Vamos fazer de conta que está 
tudo bem com a Petrobrás. Vamos 
fazer de conta que os malfeitores estão 
no Judiciário, no Ministério Público 
Federal e na Polícia Federal. Vamos 
fazer de conta que este governo é tão 
bom que não precisa de oposição.

Quando fizermos de conta que 
tudo isso é verdade poderemos fazer 
de conta que somos livres.

Abraço. Boa leitura.

A professora estava tendo dificul-
dades com um dos alunos: 
- Juquinha, qual é o problema? 
- Sou muito inteligente para estar na 
primeira série. Minha irmã está na 
terceira e eu sou mais inteligente do 
que ela. Eu quero ir para a terceira 
série também! 
A professora vê que não vai conseguir 
resolver este problema e o manda 
para a diretoria. Enquanto o Juquinha 
espera na antessala, a professora explica 
a situação ao diretor. O diretor diz 
para a professora que ele vai fazer 
um teste com o garoto, e como ele 
não vai conseguir responder a todas 
as perguntas, vai mesmo ficar na 
primeira série. A professora concorda. 
Chama o Juquinha e explica-lhe que 
ele vai ter que passar por um teste 

e o menino aceita. 
Diretor: - Juquinha, quanto é 3 vezes 
3? Ele responde: - 9. 
- E quanto é 6 vezes 6? - 36. 
E o diretor continua com a bateria de 
perguntas que um aluno da terceira 
série deve saber responder e Juquinha, 
não comete erro algum. O diretor, 
então, diz para a professora, e em 
seguida ela retruca: 
- Acho que temos mesmo que colocar 
o Juquinha, na terceira série. 
- Ah Diretor o Sr. Não o conhece 
o Juquinha, posso fazer algumas 
perguntas também? Intervem a 
professora. O diretor e o Juquinha 
concordam. A professora pergunta: 
- O que é que a vaca tem quatro e 
eu só tenho duas? 
Juquinha pensa um instante e responde: 
- Pernas. 
Ela faz outra pergunta: - O que é 
que há nas suas calças que não há 

nas minhas? 
O diretor arregala os olhos, mas não 
tem tempo de interromper... - Bolsos 
- responde o Juquinha, - O que é 
que entra na frente da mulher e que 
só pode entrar atrás do homem?
Estupefato com os questionamen-
tos, o diretor prende a respiração... 
– A letra “M”. - responde o garoto. 
A professora continua a argüição: - 
Onde é que a mulher tem o cabelo 
mais enroladinho? - Na África. - 
Responde Juquinha, de primeira. 
- Qual o monossílabo tônico que 
começa com a letra “C” termina 
com a letra “U” e ora está sujo ora 
está limpo? O Diretor começa a suar 
frio. - O céu, professora. - O que 
é que começa com “C” tem duas 
letras, um buraco no meio e eu já dei 
para várias pessoas? - CD. Não mais 
se contendo, o diretor interrompe, 
respira aliviado e diz para a professora:

- Põe logo o Juquinha, na quarta 
série! Eu teria errado todas...
Abraço!
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Há uma forte tendência das escolas 
em analisar que as dificuldades de 
aprendizagem e desenvolvimento 
adequados, dentro dos espaços 
educacionais, têm como principais 
autores as crianças e suas famílias, 
desconsiderando qualquer implicação 
da própria instituição e/ou outras 
questões advindas do contexto social, 
econômico e cultural.

Diante dos altos índices de queixas 
escolares chegando a espaços clínicos, 
bem como uma acentuada busca por 
atendimento psicológico voltado para 
a inadaptação a escola, dificuldade de 

concentração, agitação e problemas de 
aprendizagem, nota-se que existe uma 
necessidade de identificar demandas 
que ultrapassam a dinâmica individual 
e também familiar dos queixosos.

Tão logo, patologizar o processo 
de ensino-aprendizagem parece ser 
um rotina em muitas instituições, 
ou talvez a mais fácil, até porque é 
muito mais simples tratar algo dito 
orgânico, do corpo, do que aquilo 
que está mais além, na subjetividade 
de cada sujeito e eminentemente 
de origem social, e, por isso, acaba 
por culpabilizar apenas o aluno 
pelo seu fracasso, isolando-o do 
sistema público de educação, que 
tem sua parcela de contribuição no 

surgimento do problema. 
E então, como desvendar uma 

queixa escolar? É preciso entender 
como essa criança ou adolescente se 
comporta, quais os principais traços 
observados, as dificuldades, o que pode 
ser feito, como o indivíduo se sente, a 
opinião da família, conhecimento da 
escola e as metodologias utilizadas, 
hábitos da rotina, os adultos que 
a acompanham diretamente, por 
exemplo, são coisas que devem 
ser averiguadas com cautela num 
atendimento em orientação a queixa 
escolar.

Desse modo, o psicólogo imerso 
nesse contexto, atendendo a esse 
público e perante essa demanda, 
precisa compreender a rede de relações 
envoltas na manifestação a queixa 
escolar, para que assim perceba o 
que de fato atinge o bom andamento 
das atividades e o desenvolvimento 

do sujeito, priorizando sempre o 
esquadrinhamento de soluções e o 
pensar junto de forma a contribuir 
para uma evolução ampliada: paciente, 
responsável e instituição de ensino. 
Boa leitura!

O final de mais um ano se aproxima 
e com ele muitas reflexões, algumas 
boas e outras nem tanto assim. 
Vivemos um período de muitas 
turbulências, vivências intensas, 
grandes catástrofes, acontecimentos 
que abalaram o país e o mundo, 
bem como perpassamos também 
por ocorrências positivas, que 
chegaram singelamente em meio 
às ondas violentas que assolaram 
a todos. O momento foi decisivo, 
digamos. Dentre os inúmeros fatos 
estavam: a Copa do Mundo (grandes 
jogos, construções monumentais 
e muitos protestos em reprovação 
a esse acontecimento), corrupção 
(escaparam poucos, mas na hora 
do batido do martelo ninguém é 
culpado, até que se prove o contrário, 
claro), a falta d’água (esse é uma 
realidade brasileira, e no Seridó 
então, nem se fala, ou melhor, se 
lamenta muitíssimo), as eleições 
presidenciais (o destino do nosso 
país, do nosso povo, estava em jogo), 
entre outros. Mas, não viemos aqui 
para falar apenas de coisas ruins 
não é mesmo? O Jornal Expresso, 
na sua 53ª edição, pede desculpas 
por não ter podido estar com a 
frequência desejada circulando e 
proporcionando a você uma prazerosa 
leitura. Para tanto, afiançamos, que 
esse periódico vem com 32 páginas 
coloridas e repletas de conteúdos de 
Currais Novos e de várias cidades 
circunvizinhas. Não fique parado, 
leia e aprecie as muitas novidades 
que esse espaço abarca, ou seja, 
informações quentinhas e com um 
delicioso recheio de criticidade sobre 
eventos, colunas opinativas, cenário 
político, cultura, esporte, segurança, 
entre diversos outros atrativos.Quer 
saber? A gente conta!

QUEIXA ESCOLAR

O BRASIL DO FAZ DE CONTA
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Cacife I
O filho do ex-prefeito Geraldo Gomes (DEM), advo-
gado e ex-diretor do IPEM, Carlson Gomes (DEM) 
foi o candidato a deputado estadual mais votado 
em Currais Novos, obteve a marca de 5.061 votos 
e se credenciou para disputar a cadeira do Palácio 
Raul Macêdo em 2016.

Cacife II
O vereador Odon Jr. (PT) obteve uma marca também 
expressiva, foram 5.051 votos que o fizeram ser o 
segundo candidato a deputado estadual mais votado 
no município. Foram apenas 10 votos separando 
Odon e Carlson Gomes.

Cacife III
Além da expressiva votação, o vereador Odon Jr. 
já pode contar com o governador eleito Robinson 
Faria (PSD) como primeiro apoio de peso à sua 
candidatura em 2016. Em entrevista ao Jornal Ex-
presso, Robinson afirmou que apoiará o vereador 
petista quaisquer que sejam seus planos.

Incerto
Com cerca de 3 mil votos a menos que Carlson 
Gomes e Odon Jr., há quem garanta nos meios 
políticos que o deputado reeleito Ezequiel Ferreira 
(PMDB) é carta fora do baralho na sucessão mu-
nicipal em 2016. No entanto, há também quem 
lembre que o peemedebista é habilidoso e pode dar 
a volta por cima.

Pelo menos 4
Falando em 2016 as rodas de política municipal 
asseguram: serão pelo menos 4 candidatos. O demo-
crata Carlson Gomes será o candidato de oposição. 
Já do grupo que elegeu Vilton Cunha (PR) em 2012 
deverão sair três candidatos: o próprio prefeito que 
disputará a reeleição, o vereador Odon Jr. e um 
terceiro candidato ligado ao grupo do ex-prefeito 
Zé Lins (PMDB) e do deputado Ezequiel Ferreira.

Espatifado
Um comentário corrente em Currais Novos é que 
o PPS sai espatifado e dificilmente irá se recuperar 
dos danos sofridos no pleito desse ano. O vereador 
Adailson Pereira (PPS) apoiou Vivaldo Costa (PROS) 
e a vereadora Zefinha Moura (PPS) apoiou o depu-
tado Tomba (PSB), o presidente do partido, Carlos 
Magno, ficou ao lado do irmão, Carlson Gomes. 
Todos eles negaram apoio a Laura Helena (PPS), 
filha do presidente estadual da legenda Wober Jú-
nior (PPS).

Ou um, ou outro
Fontes com trânsito livre no Palácio Raul Macêdo 
asseguram, no entanto, que o vereador Odon Jr. só 
será candidato caso o prefeito não dispute a reeleição. 
O recuo seria uma forma de gratidão ao apoio que a 
família do prefeito deu ao vereador principalmente 
no pleito de 2008.

EXPRESSO 
POLÍTICO

CPI DOS POÇOS TERMINA 
SEM APURAÇÃO DOS FATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS: 

Presidida pelo vereador Ivonaldo 
Trajano (PMDB) e relatada pelo 
vereador Narciso Vidal (PR), a 
Comissão de Inquérito instaurada 
para apurar supostas irregularidades na 
instalação de poços na Zona Rural do 
município de Currais Novos terminou 
sem qualquer fato devidamente 
apurado.

De acordo com o relatório 
apresentado pelo vereador Narciso 
Vidal, ao qual o Jornal Expresso teve 

acesso, o único andamento dado no 
processo de apuração foi a requisição de 
documentos à prefeitura, dos quais não 
consta nenhuma análise no relatório. 
Outro aspecto que chama atenção é 
o grande espaço de tempo entre uma 
reunião e outra, chegando a superar 
um mês sem qualquer encontro dos 
membros da Comissão.

O presidente da Comissão, o 
vereador Ivonaldo Trajano, afirma que 
deu o devido andamento aos trabalhos 
da mesma, no entanto, ausências do 
relator e do membro, o vereador João 

Neto (DEM), às reuniões acabaram por 
impossibilitar a devida apuração dos 
fatos, no relatório, porém, constam 
mais presenças que faltas, de ambos 
os vereadores.

Nos corredores da Câmara um 
vereador chegou a afirmar que 
“nem a ‘pizza’ fizeram, já que nesses 
casos as comissões costumam ouvir 
algumas pessoas e declarar que não 
houve irregularidades. Ninguém foi 
ouvido, nenhuma explicação foi dada 
e a população fica sem saber o que 
aconteceu”.

As eleições ainda não acabaram 
esse ano pra os vereadores da Câmara 
Municipal de Currais Novos, eles 
ainda deverão escolher esse ano a 
Mesa Diretora da Casa para o biênio 
2015-2016. E a disputa está cercada de 
especulações, existem dois ou até mesmo 
três grupos formados para a disputa.

O único que até agora tem declarado 
abertamente que é candidato é o vereador 

Ivonaldo Trajano (PMDB), nos bastidores 
comenta-se que o peemedebista trabalha 
para ter o apoio da bancada do prefeito 
na Câmara. Ivonaldo dava como certo o 
apoio de Zefinha Moura (PPS), em razão 
de laços familiares, no entanto parece 
que a vereadora tem outros planos.

Há conversas em torno de uma 
articulação para que a vereadora do 
PPS ocupe a Presidência da Câmara 
numa chapa que contaria ainda com 
a presença das vereadores Celinha 

(PROS) e Dadá (PROS), acenando 
para a condução do legislativo pela 
ala feminina da Câmara.

A eleição deve acontecer essa semana 
e o fato é que os bastidores das eleições 
deverão fervilhar, mas nada que venha a 
se tornar público. O que aliás tem sido 
prática comum na Câmara Municipal 
nas últimas eleições da presidência, não 
se discutem propostas para o Legislativo, 
mas apenas os interesses dos vereadores e 
o firmamento de acordos nos gabinetes.

FAHAD MOHAMMED
DO JE RN

FAHAD MOHAMMED
DO JE RN

2014 TERMINA COM DISPUTA POR PRESIDÊNCIA
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Jornal Expresso: As cidades de 
Currais Novos e Acari passam 
por um colapso de água iminente, 
possivelmente em janeiro, quando o 
governador tomar posse, a situação 
estará ainda mais calamitosa. O 
senhor já tem em mente que tipo 
de ações emergenciais poderão 
ser tomadas quando assumir o 
governo para amenizar a falta 
desse líquido tão precioso para 
a população, especialmente os 
mais carentes que não têm como 
comprá-lo?

Robinson Faria: O desabastecimento 
de água no Rio Grande do Norte é 
um dos desafios que enfrentaremos a 
partir de janeiro. No nosso governo 
vamos promover a regulamentação 
e consolidação da capacidade do 
Estado de atuar na gestão de recursos 
hídricos, através do Sistema de Gestão 

de Recursos Hídricos do Estado – 
SIGERH, responsável pela condução 
da política estadual de recursos hídricos.
Vamos ainda ampliar a capacidade de 
armazenamento existente no Estado 
e concluir e reforçar os Sistemas 
adutores do RN como solução para 
o problema de abastecimento de água 
a partir das barragens, tais como a de 
Oiticica para o Seridó, Umarizeira 
para Umarizal e região, e Porto Carão 
(Rio Piranhas/Açu) e implantação de 
pequenos sistemas de abastecimento 
de água.
No caso específico do Seridó é preciso 
adaptar o projeto da adutora de engate 
rápido para resolver de vez a questão 
do desabastecimento, principalmente 
nas cidades de Currais Novos e Acari. 
Os recursos para a obra da adutora já 
estão assegurados pelo governo federal.

JE: Mesmo com um palanque 
tímido, ocupado especialmente pela 
militância do PT local, o senhor 
obteve uma expressiva votação 

em Currais Novos, mesmo sem 
ter obtido maioria no município, 
aliás, quebrando um tabu de que 
todos os governadores eleitos no 
passado o foram vencendo em 
Currais Novos. A que o senhor 
atribui essa resposta da população 
curraisnovense?

RF: A população de Currais Novos, 
como de outros municípios deu o 
seu grito de liberdade quando votou 
em Robinson, derrotando o maior 
acordão da história do Rio Grande 
do Norte. O povo mostrou que a 
eleição dos candidatos depende da 
vontade do povo e que não adianta 
fazer parcerias com outros partidos, 
se apoiando em ex-governadores, 
deputados estaduais e federais, se o 
voto é livre e independente.  

JE: O vereador Odon Jr., principal 
entusiasta da sua campanha em 
Currais Novos e suplente de 
deputado estadual, obteve uma 

expressiva votação no município, 
e nos círculos locais já se comenta 
que com o apoio do governador 
e da senadora Fátima Bezerra 
ele é um dos nomes mais fortes 
para disputar a prefeitura em 
2016. A exemplo da declaração 
de apoio ao deputado Mineiro 
para a Prefeitura do Natal nas 
próximas eleições, o apoio a Odon 
já está consolidado?

RF: O vereador Odon Júnior foi um dos 
nossos mais fortes apoiadores do Seridó 
e conseguiu uma votação expressiva 
no município. Vamos conversar com 
ele e saber dos seus planos políticos, 
e o apoiaremos em sua caminhada, 
sempre ao lado das pessoas e lutando 
em defesa do Seridó. 

 JE: Qual a atenção que o governador 

planeja dar ao Seridó a partir de 
janeiro de 2015?

RF: O Seridó terá atenção especial 
do nosso governo nas áreas de saúde, 
educação, segurança e abastecimento. 
Hoje o maior clamor da população é 
a questão da segurança, e no Seridó 
não é diferente. Vamos aumentar o 
efetivo de policiais, cuidar dos projetos 
de segurança, passando pelo setor da 
inteligência e equipando as unidades de 
polícia. Na saúde vamos reestruturar 
os hospitais regionais, melhorar o 
atendimento das maternidades, cuidar 
da prevenção e tratamento de doenças 
dos seridoenses através de centros 
de diagnósticos e convênios com os 
municípios. Na educação, vamos 
reformar as escolas que já existem e 
implantar o projeto de escola integral 
em todo o Rio Grande do Norte.

JORNAL
EXPRESSO
ENTREVISTA COM O 
GOVERNADOR ELEITO 
ROBINSON FARIA

FAHAD MOHAMMED
DO JE RN
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A capital paraibana sediou em 
novembro a terceira edição da 
Maratona Cabo Branco, ocasião 
esta que contou com a participação 
de 4 mil atletas de diversos estados 
brasileiros.

A competição teve entre seus 
destaques os atletas da equipe 
“Guerreiros do Sertão/Prefeitura 
Municipal de Currais Novos”, onde 
na categoria masculino 5km, o grande 
campeão foi o curraisnovense Marcial 
Miranda, e nos 10km feminino a atleta 
Ana Catarina se consagrou bi-campeã 
geral. 

Outros seridoenses também 

conquistaram excelentes resultados, 
como José Daniel (vice campeão nos 
21km masculino), Prisciliano Ribeiro 
(3º lugar nos 21km masculino), 
Cristiane Pinheiro (1º lugar na prova 
5km entre atletas de 20 à 24 anos), 
Alcindo Pereira (1º lugar na prova dos 
5km na categoria acima de 70 anos), 
e Francimário Jeronimo – Mário (1º 
lugar nos 5km na categoria entre 35 
e 39 anos).

Os atletas do município citado são 
exemplos vivos de muito esforço e 
dedicação, por isso, o Jornal Expresso 
parabeniza a todos pelos títulos e 
conquistas obtidos e ressalta ainda 
a importância de se investir mais na 
modalidade esportiva.

A atleta Beatriz Emanuelle, de 14 
anos, será a única potiguar convocada 
para os XX Jogos Sul-Americanos 
Escolares, que se darão de 04 a 11 
de dezembro, em Aracaju/SE, e a 
competição contará com a participação 
de 12 países. 

Diante dessa já conquista, o 
prefeito de Currais Novos Vilton 
Cunha recebeu a jovem no Gabinete 
do “Palácio Raul Macedo” para tomar 
conhecimento de mais detalhes e 
contribuir com esse grande passo 
dado pela adolescente. 

A estudante do Educandário 

Jesus Menino foi convocada para a 
seleção brasileira mirim de atletismo 
em motivo do seu ótimo desempenho 
nos Jogos Brasileiros Escolares da 
Juventude, realizado no mês de 
setembro em Londrina/PR, onde a 
curraisnovense foi a única potiguar 
medalhista dos jogos com o título de 
vice-campeã na prova dos 75m. 

Em Aracaju, ela defenderá o 
Brasil na prova dos 80 metros rasos 
e no revezamento 4x75m. “Estou 
ansiosa para representar o país, e 
principalmente Currais Novos, nessa 
competição. Espero obter um bom 
resultado”, disse. De acordo com o 
técnico Geraldo Dantas, a expectativa 
de medalha para Beatriz é grande. “Ela 

obteve um dos melhores resultados que 
uma atleta curraisnovense conquistou 
nos últimos 04 anos nessa prova, estou 
bastante confiante com um resultado 
exitoso”, comentou. Faz-se importante 
salientar que Beatriz Emanuelle é 
integrante do “Projeto de Iniciação 
ao Atletismo”, da Prefeitura Municipal 
de Currais Novos, grupo este que 
descobre novos talentos da modalidade 
no município.

Os XX Jogos Sul-Americanos 
Escolares contará com a participação 
de 2 mil atletas com idades entre 12 e 
14 anos, de doze países, que disputarão 
medalhas em dez modalidades, sendo: 
Natação, Judô, Atletismo, Atletismo 
Adaptado, Futsal, Tênis de Mesa, 

Handebol, Basquete, Xadrez e Vôlei. 
Paralelamente a essas atividades, 
acontecerá uma reunião do Conselho 
Sul-Americano de Desporto com a 

presença de ministros de esporte dos 
países competidores, como também 
um encontro de secretários de esporte 
de todo o Brasil. 

III MEIA MARATONA CABO 
BRANCO EM JOÃO PESSOA/PB 
CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO 
DE CURRAISNOVENSES

CURRAISNOVENSE SERÁ ÚNICA POTIGUAR NOS
20º JOGOS SUL-AMERICANOS ESCOLARES

JEAN SOUZA
DO JE RN

JOÃO BEZERRA
DO JE RN

Atletas da equipe “Guerreiros do Sertão”, da Prefeitura de Currais Novos, obtiveram bons resultados em competição realizada 
em João Pessoa.

Vilton Cunha, a esportista Beatriz e o seu técnico Geraldo Dantas se reuniram e 
conversaram sobre a competição
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Em Currais Novos: BR 226, km 2, 117 - 3412-3000

*  Pagamento à vista ou em até 10x sem juros nos cartões de crédito American Express, Visa, Mastercard, Diners Club International e Elo emitidos no Brasil, 
exceto cartões Corporate.
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  Um carro pra passear com a família?
                       A gente tá aqui pra isso.

Você não imagina como alugar um carro pode simplificar sua vida. Experimente. É fácil. É prático. É Localiza.

ReseRvas 24h
0800 979 2000
www.localiza.com

Tarifas
em até

sem 
juros*



O Festival Dosol, o maior do 
Nordeste e um dos maiores festivais 
de música independente do Brasil, 
fez bonito nos últimos dias 21, 22 e 
23 em sua passagem pelo Seridó e 
pelo Trairi. Foram 26 apresentações 
divididas nas três noites, começando 
em Currais Novos, passando em Caicó 
e encerrando em Santa Cruz.

Na sexta-feira (21) o Anfiteatro da 
Praça Tetê Salustino ficou lotado do 
começo ao fim da primeira passagem 
do Festival Dosol em Currais Novos, 
com a participação das bandas locais 
Punkada, Noscopia, Seu Ernesto e 
Almanáará, além das Talma&Gadelha, 
Camarones Orquestra Guitarrística, 
Kung Fu Johnny e Damage Division. 
O público, de cerca de 1500 pessoas 
participou do começo ao fim do evento, 
vibrando e cantando as músicas das 
bandas.

“Experiência excelente, Currais 
além de ter uma localização estratégica 
entre Natal e Caicó, é uma cidade 
muito linda e receptiva. E o anfiteatro 
é um local perfeito pra uma edição do 
evento! Tudo correu da melhor forma 
possível, shows, público, produção e a 
parceria com a prefeitura e produtores 
locais fez a primeira edição do Festival 
DoSol em Currais Novos sensacional. 
Vamos trabalhar para que seja a 
primeira de muitas”, disse Ana Morena 
uma das coordenadoras do Dosol.

No sábado (22) foi a vez da Praça 
de Artesanato Dona Maria Vale, na 

Ilha de Sant’Ana de Caicó, ficar 
pequena pra um público de cerca de 
duas mil pessoas que acompanharam 
a terceira passagem da trupe do Dosol 
em Caicó. Estiveram no palco as 
bandas Alcoholic Corrosion, Red 
Boots, Talma&Gadelha, Camarones 
Orquestra Guitarrística, Damage 
Division, Bones In Trtaction, Scoria, 
Sertão Sangrento e Expose Your Hate.

As atividades do Dosol foram 
então para o Trairi e, no domingo 
(23), foi a vez da Vila de Todos receber 
um público de cerca de mais de 600 
pessoas que não descansou até o 
encerramento da noite, com um show 
da banda Talma&Gadelha. As outras 

bandas que passaram pelo palco do 
festival em Santa Cruz foram Torre 
di Marfim, The Gates Are Broken, 
Licenciosa, Sutura Acústico, Mad 
Grinder, Rollercoaster e Camarones 
Orquestra Guitarrística.

Todo esse aparato musical que 
passou pelo Seridó e Trairi é fruto de 
leis de incentivos a cultura. O Festival 
Dosol teve em 2014 patrocínio da 
Petrobrás, da TIM e da Rayban, e 
também aconteceu nas cidades de 
Natal, Mossoró e Parnamirim. “É 
graças ao apoio desses parceiros 
que é possível fazer algo gratuito e 
de qualidade”, ressaltou Anderson 
Foca, coordenador geral do evento.

Cultura06 30 DE NOVEMBRO 2014

FESTIVAL DOSOL 
FEZ SUCESSO NO 
SERIDÓ E TRAIRI

FAHAD MOHAMMED
DO JE RN

Praça Tetê Salustino lotada durante apresentações do Festival Dosol em Currais Novos.
Cerca de 2 mil pessoas foram à Praça de Artesanato Dona Maria Vale assistir ao Festival 
Dosol em Caicó.
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INSEGURANÇA:

Currais Novos por muito tempo 
foi conhecida por ser uma cidade 
pacata e hospitaleira. O sossego era 
um dos cartões de visita, como sendo 
um atraente ponto turístico abrindo 
as portas do Seridó. Já há algum 
tempo não é mais assim. A cidade 
está entregue a violência e não é 
por falta de vontade dos setores de 
segurança pública, mas sim por falta 
de estrutura.

A população vive dia e noite 
com medo de ser vítima da 
violência desenfreada, os números 
são assustadores e alarmantes. 
Nos últimos três anos foram 25 
homicídios no município, sendo 7 
apenas em 2014. Além disso, foram 
registradas pelo menos 12 tentativas 
de assassinato.

Apenas esse ano, de acordo com 
dados da Secretaria de Segurança 
Pública, foram registrados uma média 
de 388 furtos e 87 roubos; e conforme 
estatísticas, da 3ª Companhia de 
Polícia Militar, em todos os meses 
de 2014 foram notadas ocorrências 
envolvendo disparos de arma de fogo, 
e apenas no mês de janeiro que não 
foi notificada ocorrência de tráfico 
drogas.

O RN, a exemplo do resto do 
país, tem sofrido bastante no quesito 
segurança pública. No entanto, parece 
que aos olhos da gestão estadual 

tudo parece estar bem em Currais 
Novos, isso porque a cidade conta 
com contingentes reduzidos, tanto 
no efetivo da Polícia Militar quanto 
na Polícia Civil.

“Currais Novos já teve 20 agentes 
e dois delegados. Hoje são cinco 
agentes e um delegado. Não há 
condição para investigar nada”, 
lamenta o delegado Antônio Pinto 
ao dizer que o principal problema 
da Polícia Civil no município é a 
falta de efetivo. Segundo informações 
retiradas do Diário Oficial do Estado, 
pelo menos 72 agentes de Polícia 
Civil foram nomeados desde o mês 
de setembro, porém desse número 
nenhum foi designado para Currais 
Novos.

“Falta tudo”, dispara o Capitão 
Moacir Galdino, comandante da 
3ª Companhia de Polícia Militar, 
quando questionado qual a principal 
dificuldade da PM, para em seguida 
destacar que a carência de viaturas 
e de armamento são os principais 
problemas da companhia.

Em recente entrevista a um 
programa de TV local, o juiz da 
Vara Cível de Currais Novos, Marcus 
Vinícius Pereira Júnior, ao tratar 
sobre a segurança pública afirmou 
que o maior problema do município 
sobre o tema é de ordem política. A 
autoridade levantou a situação ao 
nominar diversos políticos e suas 
respectivas votações no município 

em eleições recentes, para logo depois 
indagar o que os mesmos fizeram 
pela segurança da cidade.

Nas conversas por toda a 
localidade, a população demonstra 
medo da violência que se torna cada 
vez mais rotineira. “A gente sai pra 
lanchar e tem que ficar olhando 
pros lados na lanchonete, pra ver 
se não tem alguém nos observando”, 
afirma uma jovem num dos famosos 
grupos do WhatsApp. É cada vez 
mais comum que as pessoas sintam 
medo e desconfiem de quem não 
conheçam, simplesmente porque 
com a onda de violência que assola 
o município qualquer desconhecido 
é um potencial criminoso.

A Polícia Militar tem tentado fazer 
um mapeamento das áreas com maior 
ocorrência e começa a traçar um 
desenho estatístico daquilo que antes 
se tinha apenas uma imaginação, uma 
mera intuição. Além do Centro, os 
bairros Sílvio Bezerra de Melo, José 
Bezerra Gomes, JK e Santa Maria 
Goreti são onde há maior registro de 
ocorrências nos meses de setembro 
e outubro.

Não adianta, no entanto, ter 
um levantamento estatístico bem 
feito, como o que o Jornal Expresso 
teve acesso, se não há condições de 
trabalho nem para Polícia Civil, nem 
para a Polícia Militar. A cidade está 
entregue aos criminosos, não por falta 
de vontade dos operadores locais de 

segurança pública, que tem feito um 
incansável trabalho na tentativa de 
combater os altos índices de violência, 
mas pela ineficiência do Estado 
na gestão de recursos humanos e 
equipamentos que possibilitem 
condições de solucionar, ou pelo 
menos amenizar, o problema.

A Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social (SESED) 
foi procurada para prestar alguns 
esclarecimentos, mas até o fechamento 
dessa edição não havia retornado. O 
Jornal Expresso deixa aberto o espaço 
para que a mesma possa se manifestar, 
caso assim deseje, posteriormente.

FAHAD MOHAMMED
DO JE RN

POPULAÇÃO DE CURRAIS NOVOS ESTÁ CADA
VEZ MAIS ASSUSTADA COM A VIOLÊNCIA
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OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ESTÃO SENDO REALIZADAS 
EM ALGUMAS RUAS DE CURRAIS NOVOS

PREFEITURA ESTÁ CONSTRUINDO UBS NO BAIRRO “SANTA 
MARIA GORETE” E REFORMANDO PRÉDIO DO ANTIGO CSU

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 
NA ZONA RURAL VEM SENDO 
CONSTRUÍDOS PELA PREFEITURA 
EM PARCERIA COM O DNOCS

Uma das reivindicações mais 
solicitadas pela população de Currais 
Novos era acerca da pavimentação 
de ruas, visto que é um desejo 
de muitos moradores de diversos 
bairros do município, e a Prefeitura 
Municipal tem buscado atender esta 
demanda realizando diversas obras de 
pavimentação na cidade. 

No mês de novembro a gestão 

municipal iniciou o calçamento da rua 
Rodolfo Pereira no Parque Dourado, 
espaço que há mais de vinte anos 
esperava por uma obra tão importante 
como esta. A obra está sendo executada 
pela empresa GTA Construções e tem 
valor de R$156.406,05 com recursos 
federais e da Prefeitura. 

O gestor Vilton Cunha visitou os 
moradores da rua durante a realização 
da primeira parte da obra e ouviu 
muitos agradecimentos em motivo 

desta ação. “A pavimentação de ruas é 
uma de nossas prioridades e esperamos 
atender as reivindicações dos moradores 
que desejam obras como estas”, 
disse o prefeito, afirmando que irá à 
Brasília em breve para solicitar mais 
recursos para pavimentações e outras 
obras importantes para o município. 
Diversas ruas já foram contempladas 
com obras desse porte em 2014, como 
a do Cobre, Ely Araújo, Tungstênio, 
José Benedito, etc.

Se empenhando em prol do bem 
estar e melhorias para a população 
currais-novense, a Prefeitura Municipal 
está realizando duas grandes obras 
neste fim de ano, sendo elas: a 
construção da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do bairro Santa Maria 
Gorete e a restauração do antigo 
prédio do CSU, que será a nova sede 
da Secretaria de Saúde. 

A UBS está sendo construída com 
recursos do Ministério da Saúde/
Governo Federal/Prefeitura Municipal 
e conta com execução da Construtora 

Novolar MT Ltda. Em visita a obra, o 
prefeito Vilton Cunha afirmou que a 
execução tem prazo de conclusão em 
seis meses e que o novo posto de saúde 
atenderá uma antiga reinvindicação da 
população do bairro. “Com esta nova 
UBS estaremos fortalecendo a rede 
de saúde do município e melhorando 
a qualidade de vida da população”, 
disse o gestor. 

A UBS Santa Maria Gorete 
apresenta-se orçada em R$388.999,89 
e terá 302,63 metros quadrados e 
projeto arquitetônico padrão do 
Ministério da Saúde, e funcionará na 
rua Tomaz do Ó, próximo ao antigo 

prédio do CSU. O prefeito aproveitou 
a visita à obra da nova UBS para 
acompanhar a reforma da estrutura 
do antigo CSU, que abrigará a partir 
de 2015 a Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Sem qualquer utilização pública, 
a estrutura abandonada foi sendo 
depredada e causou transtornos 
aos moradores do bairro ao longo 
dos anos. Com esta recuperação, 
a atual gestão atende uma antiga 
reinvindicação da população para que 
o espaço retornasse a funcionar como 
um prédio público e de prestação de 
serviços importantes à cidade.

Maxinaré é a segunda das nove 
comunidades rurais de Currais 
Novos contempladas com o “Sistema 
Simplificado de Abastecimento” 
que o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas – DNOCS 
está construindo no município em 
parceria com a prefeitura municipal. 

O prefeito Vilton Cunha visitou 
a comunidade para acompanhar 
a construção das valas que serão 
colocadas as tubulações para a 
distribuição de água para cerca 
de 50 famílias. “Esses sistemas de 
abastecimento de água são uma 
grande conquista para as famílias 
da zona rural”, disse ele, afirmando 
que desde que assumiu a gestão 
municipal sempre buscou obras e 
ações importantes de convivência 
com a seca. 

Para o agricultor José Anchieta 
Dantas de 71 anos, o sistema 
irá trazer mais esperança pra o 

agricultor. “Nunca vi uma obra 
tão grande e importante como 
esta, é uma grande alegria saber 
que teremos água nas nossas casas”, 
disse. Das nove comunidades 
contempladas com os sistemas de 
abastecimento, Maxinaré e Malhada 
de Dentro já estão com as obras em 
andamento, e a expectativa é que até 
o final do ano sejam realizados os 
serviços nas comunidades de Pedra 
Preta, Maniçoba, São Rafael, PA 
Alagoinha, PA Trangola, Malhada 
da Areia e Namorados. 

Também em parceria com 
a Prefeitura, o DNOCS iniciou 
em novembro a perfuração de 46 
poços nas zonas urbana e rural do 
município, que irão minimizar a falta 
d’água em diversas comunidades. O 
referido órgão deverá finalizar ainda 
este mês o processo de licitação da 
adutora de engate rápido que irá 
abastecer Currais Novos e Acari 
através da barragem Armando 
Ribeiro Gonçalves. 
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Ruas da Terra da Scheelita ganham pavimentação e, consequentemente, um novo cenário.

Obras se encontram a todo vapor na construção da nova UBS e reforma do antigo prédio do CSU em Currais Novos. 
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O mercado de Currais Novos cresce a cada dia e empreendimentos são instalados na cidade, 
provando que o comércio local tem espaço suficiente para abraçar novas ideias. A exemplo disso, 
se deu a inauguração das acomodações da Andreza Veículos, que contou com coquetel e presença 
de autoridades, amigos, clientes, bem como familiares.

Há mais de 10 anos no ramo de automóveis, mesclando qualidade, ótimos produtos e preços 
imbatíveis, com matriz em Natal/RN, localizada na Rua dos Canindés, nº 1511, bairro Alecrim, 
a Andreza Veículos, empresa que leva o nome de sua idealizadora, atua com venda de novos e 
seminovos, incluindo todas as marcas. 

Em solo curraisnovense, a empresária almeja expandir ainda mais os seus negócios, e para isso 
preparou um ambiente aconchegante na Av. Dr. Sílvio Bezerra de Melo, nº 468, Centro, onde 
instalara sua mais nova filial. “É mais um sonho que se realiza, haja vista que sou apaixonada pela 
minha cidade e tinha esse desejo desde que entrei no ramo de veículos. A partir do projeto até a 
concretização das instalações a vontade de empreender em Currais Novos, a cada novo passo dado, 
só crescia. A população e o comércio local são muito receptivos, essa foi umas das questões que 
refleti antes de planejar a loja, principalmente porque o mercado de veículos vem aumentando e se 
diversificando”, disse a curraisnovense Andreza Lima.

Os benefícios que a Andreza Veículos oferece são inúmeros, como por exemplo, o recebimento 
do seu veículo antigo na troca por um carro novíssimo, 0km; compra o seu carro seminovo e realiza 
pagamento à vista; e faz financiamentos em até 60 meses com a primeira parcela para janeiro de 
2015, sendo parceira de todos os bancos. Como se não bastasse isso, a empresa disponibiliza de 
automóveis revisados e com garantia, ou seja, confiança e credibilidade podem ser encontradas em 
um só lugar.

Sua oportunidade de adquirir um carro novo com facilidade chegou, e está ao seu alcance! Quer 
saber mais informações? Entre em contato com a equipe da empresa através dos seguintes telefones: 
(84)3213-0772 (Natal)/ (84) 3412-2801 (Currais Novos).

ANDREZA VEÍCULOS
HÁ 10 ANOS INVESTINDO 
NO RAMO DE 
AUTOMÓVEIS, EMPRESA 
INAUGURA LOJA EM 
CURRAIS NOVOS

JEAN SOUZA
DO JE RN

Andreza Lima, curraisnovense e proprietária 
do mais novo empreendimento da cidade.

Instalações externas da Andreza Veículos

Instalações internas da Andreza Veículos 

Amigos e familiares prestigiaram a inauguração da loja em Currais Novos. Andreza Lima com sua mãe, Alice Lima.
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Em comemoração aos 07 anos da 
maior concentração de gente bonita 
da região, o tradicional Forró do 
Pulsação, realizado mensalmente em 
Currais Novos e que já teve algumas 
edições em cidades circunvizinhas, a 
exemplo de São Vicente, Cerro Corá, 
Acari e Lagoa Nova, promoverá uma 
grande festa com três super atrações 
neste mês de dezembro de 2014.

Se fortalecendo e se destacando 
como um dos melhores eventos do 
Rio Grande do Norte, a cada edição o 
acontecimento só cresce, atraindo um 
público divertido, seleto e alegre. São 
sete os anos de realizações, sucesso e 
grandes parcerias, promovendo assim 
entretenimento com tranquilidade 
e segurança.

Ano passado, o aniversário de 
seis anos foi animado pelo forró 
das antigas de Mastruz com Leite 
e Magníficos. Esse ano a grade de 
atrações vem ainda mais diversa 
e ousada, shows esses que foram 
escolhidos com o total apoio do 
público, que opinou e contribuiu 
decisivamente para a organização 
deste evento, que se dará no dia 20 
de dezembro na DuRei Casa Show.

Para relembrar uma das grandes 
vozes do mundo forrozeiro, vem 
para compor as atrações da noite 
em alusão ao aniversário do Forró do 
Pulsação: a eterna Rainha do Forró, 

Eliane, reconhecida em todo o Brasil 
por gravar inúmeras canções que 
fazem sucesso até hoje; o Ferinha 
da Bahia, o cantor romântico mais 
tocado nas rádios de todo o Brasil, 
Acácio, que trará um envolvente 
repertório para deixar qualquer um 

apaixonado; e ainda, a banda dos 
paredões e da playbozada, Forró 
da Pegação, mesclando os ritmos 
trazidos outrora com as músicas da 
atualidade. 

Ou seja, o aniversário é do 
Pulsação, mas o público que será 

presenteado com uma mega festa 
repleta de ritmos, numa mistura 
de amantes do forró das antigas, 
romantismo e forró swingado.

A equipe do Pulsação, empresa 
responsável pelo Forró e Site que 
levam o seu nome, agradece desde 

já a confiança depositada por todos 
esses anos e o apoio dado pelo 
comércio local, imprensa, bandas, 
demais meios de comunicação e 
redes sociais, mas principalmente 
ao público em geral que participa e 
deixa os eventos ainda mais bonitos.

FORRÓ DO PULSAÇÃO
EVENTO COMEMORA SEU SÉTIMO ANIVERSÁRIO COM 
TRÊS GRANDES ATRAÇÕES

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN



12 QUARTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2012 Opinião



Entrevista QUARTA-FEIRA 22 DE JANEIRO 2014 13 



“Currais Novos vive um drama 
com a estiagem”, de acordo com 
José Eudes, chefe da CAERN no 
município, que tem 28 anos como 
servidor da empresa responsável pela 
gestão de águas no Rio Grande do 
Norte. Conforme ele, a situação é 
a mais complicada por ele já vista, 
maior até que uma calamidade que 
atingiu o município de Cruzeta na 
década de 90.

Os dois reservatórios que abastecem 
a cidade são o Açude Dourado, em 
Currais Novos, e o Açude Marechal 
Dutra, conhecido como Gargalheiras, 
na vizinha Acari. O primeiro está 
apenas com 1% de sua capacidade, 
no chamado volume morto e é 
considerado zerado, visto que as 
bombas quando ativadas puxam 
lama imprópria para o uso. E o 
segundo, tem pouco mais de 5% 
de sua capacidade.

De longe, uma bela imagem. 
De perto, a paisagem é de cortar 
coração. Onde existia um mar de 
água, hoje deu local às pedras que 
só eram vistas até a época de sua 
construção, há mais de 50 anos. 
Essa é descrição do atual cenário 
do majestoso Gargalheiras, segundo 
maior reservatório de água do RN 
que hoje encontra-se com baixíssima 
disposição hídrica. 

Apesar da redução do volume 
d’água do Gargalheiras nos últimos 
meses, segundo Eudes a qualidade da 
água melhorou. “Hoje a qualidade 
da água do Gargalheiras é melhor 
do que quando tínhamos na casa de 
10% de água no reservatório”, disse.

O volume atual deve ser o suficiente 
para o abastecimento até o final 
de 2014. A perspectiva de fim da 
reserva de água do Gargalheiras 
deve fazer com que a CAERN 
implemente um sistema de rodízio 
de água ainda mais rígido do que o 
em vigor. Atualmente a cidade está 
dividida em seis zonas que recebem 
água uma vez por semana, o novo 
rodízio deverá dividir a cidade em 
10 zonas que receberão água apenas 
três vezes por mês.

 Com a baixa do volume do 
Gargalheiras, foi instalada uma bomba 
elevatória flutuante que serve para 
bombear a água que está abaixo do 
nível da comporta para o sistema 
de distribuição. 

A situação é preocupante e de 
acordo com Eudes se não chover 
para abastecer os reservatórios, o 
colapso de água é inevitável. “Se 
chegar ao ponto de acabar a água 
do Gargalheiras e nós não tivermos 
como resolver, poderá ser que a 
CAERN acione a Defesa Civil para 
ajudar a resolver o problema, seja 
perfurando poços ou com carros 
pipas”, afirmou.

Meio Ambiente30 DE NOVEMBRO 201414 
COLAPSO D’ÁGUA 
NO SERIDÓ PODERÁ 
SE TORNAR CASO 
PARA DEFESA CIVIL

FAHAD MOHAMMED
DO JE RN

Açude Dourado já está com seu volume de água “morto” e não abastece mais Currais Novos.

Açude Gargalheiras encontra-se com menos de 5% de sua capacidade hídrica.
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O Jornal Expresso conversou 
com a advogada Flávia Maia, que 
inaugurou as novas instalações 
de seu escritório de advocacia 
na cidade. Mas, o que chamou 
a atenção da nossa equipe foi uma 
característica do prédio que escapa 
a um olhar desatento e pouco tem 
de relação com o universo jurídico: 
as instalações do prédio obedecem 
todas as normas referentes à questão 
de acessibilidade.

 
“A nossa ideia é que, se vamos 

lutar pelo direito das pessoas, antes 
de qualquer coisa temos que tratar 
todas de forma igual”, explicou 
Dra. Flávia, sobre o que motivou 
a adequação realizada em todo 
o prédio, desde a parte externa 
passando pela recepção, sala de 
reuniões, espaços diversos ocupados 
pela advogada e os outros quatro 
advogados que trabalham com ela.

 
Advogada há cinco anos, Flávia 

confessa que ter o próprio escritório é 
a concretização de um sonho antigo, 
ainda dos tempos que ocupava as 
cadeiras da universidade, vindo a 
ressaltar que as novas instalações 
foram pensadas na melhor forma 
de atender seus clientes. “Além 
da questão de necessidade, de 
aumento da demanda de clientes, 
tanto em Currais Novos, como 
na Serra de Sant’Ana, eu estou 
realizando um antigo sonho de 
ter meu próprio escritório, que 
vem desde os tempos de faculdade, 
quando abandonei o desejo de 
seguir a magistratura e descobri 
minha vocação na advocacia”, 
disse a profissional.

 
O Jornal Expresso sempre tem 

batido na tecla de que Currais 
Novos enfrenta sérias dificuldades 
no que diz respeito às questões 
de acessibilidade. O exemplo 
da advogada certamente é algo 
a ser seguido principalmente pelos 
empreendedores da cidade, o 
respeito às pessoas é fundamental 
em qualquer segmento.

“TEMOS QUE TRATAR    
  TODOS DE FORMA IGUAL”,

afirma Dra. Flávia Maia
FAHAD MOHAMMED
DO JE RN
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O município de Currais Novos, rico 
em encantos naturais e monumentais, 
também se destaca por ter em suas 

terras as mulheres mais bonitas da 
região. Prova disso foi que cinco 
candidatas e ocupantes do cargo de 
Miss Currais Novos já conquistaram o 
título de perfeição suprema no concurso 
Miss Seridó.Conhecida ainda como 

a Princesa do Seridó, e fazendo jus 
a sua nominação, a cidade tem a 
fama de ser presenteada com moças 
exuberantes, muitas curvas, traços 
exóticos e elegantes, o que revelam 
ser características fundamentais para 

participar de concursos, a exemplo do 
famoso e tradicional “Miss”, acontecido 
anualmente.

Buscando informações sobre as mulheres 
currais-novenses que conquistaram o 
título de Miss Seridó até os dias atuais, 

o Jornal Expresso teve acesso ao nome 
das cinco moças, pela ordem: Josicleide 
Medeiros (1994), Madja Cristhellen 
Araújo (2002 e 2003), Ana Cristina 
Santos (2004), Giuliana Monte Henrique 
(2005) e Samara Dantas (2014). 

TERRA DA 
BELEZA

CARLOS MAGNO
DO JE RN

Josicleide Medeiros (1994) Madja Cristhellen Araújo (2002 e 2003) Ana Cristina Santos (2004) Giuliana Monte Henrique (2005) Samara Dantas (2014)

CURRAISNOVENSES 
JÁ CONQUISTARAM 
5 VEZES O TÍTULO 
DE MISS SERIDÓ
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Diante da correria do dia a dia as 
pessoas tem cada vez menos tempo 
para cozinhar e, consequentemente, 
de comer saudavelmente. Pensando 
nesse número acentuado de sujeitos 
que ficam impossibilitados de investir 
um pouco mais na sua alimentação, 
ou que talvez nem saibam por onde 
começar, o mercado tem aberto um 
amplo espaço para empresas no ramo 
da culinária equilibrada e, acima de 
tudo saborosa, para que assim possa-se 
suprir a lacuna deixada por esse 
acelerado ritmo de vida.

Eis que virou realidade. Fruto de 
um sonho antigo de suas idealizadoras, 

as irmãs Amanda Cláudia e Allyne 
Lima, que perceberam há algum 
tempo a vasta demanda dessa área, 
e já haviam rabiscado seus projetos 
outrora, elas resolveram no início de 
setembro colocar em prática o sonho 
de ambas e montar a Leve Sabor, um 
restaurante delivery, como gostam de 
intitular o empreendimento, que dispõe 
de um cardápio individual renovado 
semanalmente para adultos e crianças.

Inaugurado no dia 06 de outubro 
de 2014, com grandes projetos ao que 
condiz a culinária saudável, a empresa 
Leve Sabor insere-se no mercado 
curraisnovense para mostrar que 
refeições rápidas, ricas em nutrientes 
e plenas de sabor podem deixar o 

seu dia mais leve, e claro, trata-se 
de um fator determinante para a 
preservação da saúde. Tão logo, o 
empreendimento nasce e cresce com 
cautela: “Estamos sentindo o mercado 
da culinária saudável e percebendo 
como se dará a aceitabilidade da 
população a algo relativamente novo 
na nossa cidade, se é rentável, se há 
espaço para montarmos, quem sabe, 
um espaço físico. A imaginação voa 
alto!”, disse Amanda.

Com ideias inovadoras e planos de 
ampliar gradativamente o negócio, a 
administradora Amanda, responsável 
por organizar o financeiro da empresa 
e pelo repasse da refeição aos clientes, 
e a engenheira de alimentos Allyne, 
incumbida de fiscalização de qualidade, 
desde a compra até a entrega dos 
produtos, têm trabalhado arduamente 
e buscado parcerias, tais como com 
a nutricionista Rayane Medeiros, 
empresária da loja Equilibrium, 
que presta consultoria e acompanha 
o cardápio; o treinador Shaolyn e a 
sua academia de Tae Bo; a equipe 
da Emes Fitness, visto, pois se sabe o 
quanto é importante aliar a alimentação 
equilibrada a atividade física; além 
da Seridó Brindes, voltada para a 
confecção de produtos personalizados 
e marketing em geral, que realiza a 
função de divulgação da empresa.

A Leve Sabor oferece almoço com 

sobremesa aos seus clientes, de segunda 
a sexta, mesclando qualidade a sabores 
inigualáveis, pensados cuidadosamente 
para servir ao público adulto e infantil, 
fazendo-se relevante destacar que esse 
último apresenta um decoração toda 
especial. A exemplo do cardápio, 
você poderá encontrar a 5ª feira da 
salada (mais elaborada) e a 6ª feira do 
prato especial (com peixe ou algum 
crustáceo); ou ainda, desfrutará de 
um delicioso molho. Deu água na 
boca, não é mesmo? 

“A alimentação mais equilibrada tem 
sido muito procurada, a demanda tem 
aumentado a cada semana. Acredito 
que o fato de termos um cuidado a 
mais com a segurança dos alimentos, 
fiscalizando-os atentamente, aliado a 

parceria com a nutricionista, acaba 
que deixa o público mais confiante no 
serviço, e os resultados vão aparecendo, 
principalmente quando o cliente volta 
e recomenda aos amigos”, disse a 
engenheira de alimentos Allyne. Como 
se não bastasse todas as vantagens 
ofertadas, a Leve Sabor ainda dispõe 
de um cartão fidelidade, onde a cada 
nove encomendas você ganha à décima 
gratuitamente e aceita todas as bandeiras 
do cartão de crédito.

Ficou curioso? Quer experimentar? 
É só entrar em contato e deliciar-se. 
Deixe sua vida com um leve sabor!
Contato: (84) 9931-9533/ 9814-2332
Facebook: levesabor.culinariasaudavel
Instagram: levesabor

CULINÁRIA 
SAUDÁVEL

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

LEVE SABOR INVESTE NO MERCADO CURRAISNOVENSE COM UMA 
PROPOSTA DE ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA, SABOROSA E PRÁTICA
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Classificados
Empresa que

cuida do seu carro

STRADA BASICA 2014/2015 ANDREZA 
VEÍCULOS (84) 3412-2801| 9649-0471

UNO VIVACE 2012/2012 (AR-DH-VE-
-TR-AL) ANDREZA VEÍCULOS (84) 
3412-2801| 9649-0471

FAZER 2012 ALEXANDRE VEÍCULOS 
(84) 3412-2557| 9957-1925

CELTA 2012 (COMPLETO) ALEXAN-
DRE VEÍCULOS (84) 3412-2557| 9957-
1925

HONDA CIVIC -2007(Completo Automá-
tico) CREDAUTOS MULTIMARCAS (84) 
3412-2704| 3412-1744| 9914-0518

SIENA MPI EL 8V MANUAL 1.0 2010/2011 
(AR-DH-VE-TR-SOM) MARCELO´S VEÍCU-
LOS (84) 3412-2368| 9657-6767| 8897-
4988

FORD ECOSPORT 1.6 -2006(Completo) 
CREDAUTOS MULTIMARCAS (84) 3412-
2704| 3412-1744| 9914-0518 

KA MPI 8V 2P MANUAL 1.0 2009/2010 
(AR-TR-SOM) MARCELO´S VEÍCULOS (84) 
3412-2368| 9657-6767| 8897-4988

STRADA S/ RODA LIGA LEVE 
2014/2015 (AR-DH-VE-TR-AL) AN-
DREZA VEÍCULOS (84) 3412-2801| 
9649-0471

GOL 1.0 2P 2013/2013 (AR) ANDRE-
ZA VEÍCULOS (84) 3412-2801| 9649-
0471

ECOSPORT 2008/2008 (COMPLETO) 
ALEXANDRE VEÍCULOS (84) 3412-
2557| 9957-1925

VW POLO SEDAN 1.6 -2006 (Comple-
to) - CREDAUTOS MULTIMARCAS (84) 
3412-2704| 3412-1744| 9914-0518

MMC PAJERO TR4 FLEX -2011(4X4, Com-
pleto) CREDAUTOS MULTIMARCAS (84) 
3412-2704| 3412-1744| 9914-0518. 

UNO EVO WAY 8V 4P MANUAL 1.0 2011/ 
2012 (AR-DH-VE-TR-SOM) MARCELO´S 
VEÍCULOS (84) 3412-2368| 9657-6767| 
8897-4988

VW AMAROK 4X4 -2011(Completo) CRE-
DAUTOS MULTIMARCAS (84) 3412-2704| 
3412-1744| 9914-0518

SANDERO AUTHENTIQUE 16V HI-4P 
MANUAL 1.0 2011/2012 (AR-DR-TR) 
MARCELO´S VEÍCULOS (84) 3412-2368| 
9657-6767| 8897-4988

HB 20- 2013/2014 (AR-DH-VE-TR-AL-
-SE-SOM) ANDREZA VEÍCULOS (84) 
3412-2801| 9649-0471

HILLUX 2010/2011 (AR-DH-VE-TR-AL-
-SOM) ANDREZA VEÍCULOS (84) 3412-
2801| 9649-0471

CROSSFOX 2007/2007 (COMPLE-
TO) ALEXANDRE VEÍCULOS (84) 3412-
2557| 9957-1925

HYUNDAY HB20 1.6 -2014-(Comple-
to) CREDAUTOS MULTIMARCAS (84) 
3412-2704| 3412-1744| 9914-0518

MMC L200 SPORT 4X4 -2007(Completo 
Automático) CREDAUTOS MULTIMARCAS 
(84) 3412-2704| 3412-1744| 9914-0518

FIESTA MPI SEDAN 8V 4P MANUAL 
1.6 2009/2009 (AR-DH-VE-TR-SOM) 
MARCELO´S VEÍCULOS (84) 3412-2368| 
9657-6767| 8897-4988

CLASSIC MPFI LIVE 8V POWER 4P MA-
NUAL 1.0 2008/2008 (AR) MARCELO´S 
VEÍCULOS (84) 3412-2368| 9657-6767| 
8897-4988

FOX MI 8V 4P MANUAL 1.0 2011/2011 
(AR-DH-VE-TR-SOM) MARCELO´S VEÍCU-
LOS (84) 3412-2368| 9657-6767| 8897-
4988

CELTA 2014/2014 (AR-DH-VE-TR-AL) 
ANDREZA VEÍCULOS (84) 3412-2801| 
9649-0471

IDEA ATTRACTIVE 2012/2012 (AR-DH-
-VE-TR-AL-SOM) ANDREZA VEÍCULOS 
(84) 3412-2801| 9649-0471

CLASSIC 2010 (COMPLETO) ALEXAN-
DRE VEÍCULOS (84) 3412-2557| 9957-
1925

RENAULT SANDERO 1.6 -2014 (Com-
pleto) CREDAUTOS MULTIMARCAS 
(84) 3412-2704| 3412-1744| 9914-
0518

FIAT IDEA ELX 1.4 -2008(Completo) CRE-
DAUTOS MULTIMARCAS (84) 3412-2704| 
3412-1744| 9914-0518

KA MPI 8V 2P MANUAL 1.0 2008/2009 
(TR) MARCELO´S VEÍCULOS (84) 3412-
2368| 9657-6767| 8897-4988

CLASSIC MPFI VHCE LS 8V POWER 4P 
MANUAL 1.0 2012/2012 (DH-VE-TR-
-SOM) MARCELO´S VEÍCULOS (84) 3412-
2368| 9657-6767| 8897-4988

CLASSIC MPFI VHCE LS 8V POWER 
4P MANUAL 1.0 2014/2015 (AR-DR) 
MARCELO´S VEÍCULOS (84) 3412-2368| 
9657-6767| 8897-4988

COROLLA AUT. 2010/2011 (AR-DH-
-VE-TR-AL-SE-SOM) ANDREZA VEÍCU-
LOS (84) 3412-2801| 9649-0471

ONIX 1.4 2014/2015 (AR-DH-VE-TR-
-AL-MY LINK) ANDREZA VEÍCULOS (84) 
3412-2801| 9649-0471

HILLUX 2001 (COMPLETO) ALEXAN-
DRE VEÍCULOS (84) 3412-2557| 9957-
1925

FIAT UNO WAY -2013(Completo) CRE-
DAUTOS MULTIMARCAS (84) 3412-
2704| 3412-1744| 9914-0518

VW SPACEFOX 1.6 -2009(Completo) CRE-
DAUTOS MULTIMARCAS (84) 3412-2704| 
3412-1744| 9914-0518 

FIESTA 1.6 2009/2009 (COMPLETO) MARCELO´S VEÍCULOS
(84) 3412-2368| 9657-6767| 8897-4988

SIENA ELX 1.4 2009 (RODA LIGA LEVE) 
MARCELO´S VEÍCULOS (84) 3412-2368| 
9657-6767| 8897-4988

GM CELTA 2011(AR/DH) CREDAUTOS 
MULTIMARCAS (84) 3412-2704| 3412-
1744| 9914-0518

SIENA MPI EL 8V 4P MANUAL 1.0 2010/ 
2010 (AR-DH-VE-TR-SOM) MARCELO´S 
VEÍCULOS (84) 3412-2368| 9657-6767| 
8897-4988



21 QUARTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2012Opinião O imóvel que
você procura
está aqui!

Anuncie com a gente
(84) 9962-5232

Jornal Expresso

Classificados

ÓTIMA OPORTUNIDADE, VENDE-SE CASA DE VERANEIO NA 
COMUNIDADE TOTORÓ, HÁ 12 KM DE CURRAIS NOVOS COM; 
04 QUARTOS (01 suíte), 03 BANHEIROS SOCIAIS, SALA GRANDE, 
COZINHA, RODEADA DE ALPENDRES, DUAS PISCINAS, POÇO COM 
5.000 LITROS HORA DE CAPACIDADE, TODA FEITA COM MATERIAL 
DE PRIMEIRA, ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 25X25, GARAGEM PARA 
08 VEÍCULOS, NUMA EXCELENTE LOCALIZAÇÃO.
CORRETOR JAIME JÚNIOR CRECI-5140 (84) 9900-4660 (TIM) 
8839-1119 (OI)  9818-2831 (TIM BETA) 8148-5493(vivo)

CASARÃO EM CURRAIS NOVOS DE ESQUINA COM GARAGEM EM L, 
03 QUARTOS UM DELES COM CLOSET E SUÍTE, 02 SALAS DE VISITA, 
COZINHA GRANDE COM DISPENSA, ÁREA DE SERVIÇO,LAJEADA, 
COM MATERIAL DE PRIMEIRA COM ESTRUTURA DE 1º ANDAR, 
MURO GRANDE DE ESQUINA QUE DAR PARA FAZER UMA ÁREA 
DE LAZER OU UMA GRANDE GARAGEM, , NUMA EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, CONSTRUÍDA HÁ 05 ANOS DO LADO DA SOMBRA.
CORRETOR JAIME JÚNIOR CRECI-5140 (84) 9900-4660 (TIM) 
8839-1119 (OI)  9818-2831 (TIM BETA) 8148-5493(vivo)

CASARÃO NO BAIRRO JK EM CURRAIS NOVOS, ÁREA TOTAL TODA 
CONSTRUÍDA 09X30, COM ESCRITURA PÚBLICA, GARAGEM, SALA 
DE VISITA, 04 QUARTOS (01 SUITE), SALA DE JANTAR, COZINHA, 
BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE LASER, TODA NA CERÂMICA, 
FORRADA NO PONTO DE FINANCIAR, LADO DA SOMBRA, NUMA 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO.
CORRETOR JAIME JÚNIOR CRECI-5140 (84) 9900-4660 (TIM) 
8839-1119 (OI)  9818-2831 (TIM BETA) 8148-5493(vivo)

VENDE-SE CASA RESIDENCIAL NO CENTRO DE CURRAIS NOVOS, 
ÁREA TOTAL 5,6 METROS DE FRENTE 28 METROS DE LATERAL COM 
SALA DE VISITA GRANDE, COZINHA, 04 QUARTOS, 02 BANHEIROS, 
ÁREA DE SERVIÇO, MURO COM DISPENSA, LAJEADA NO PONTO DE 
CONSTRUIR EM CIMA, NUMA EXCELENTE LOCALIZAÇÃO.
CORRETOR JAIME JÚNIOR CRECI-5140 (84) 9900-4660 (TIM) 
8839-1119 (OI)  9818-2831 (TIM BETA) 8148-5493(vivo)

GRANDE TERRENO NO BAIRRO GILBERTO PINHEIRO EM CURRAIS 
NOVOS MEDINDO 20 METROS DE FRENTE POR 30 METROS DE 
LATERAL, NO CAMINHO DA AABB, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO.
CORRETOR JAIME JÚNIOR CRECI-5140 (84) 9900-4660 (TIM) 
8839-1119 (OI)  9818-2831 (TIM BETA) 8148-5493(vivo)

COM ESCRITURA PÚBLICA, GARAGEM, 04 QUARTOS, 02 
BANHEIROS, 02 SALAS,02 COZINHAS, MURO, DE UM LADO A 
OUTRO DA RUA, NUMA EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, NO PONTO DE 
FINANCIAR, 190 METROS CONSTRUÍDOS!
CORRETOR JAIME JÚNIOR CRECI-5140 (84)9900-4660 (TIM)/8839-
1119 (OI) OU 9818-2831 (TIM BETA)/(84)8148-5493(vivo)

TERRENO NO PARQUE DAS PEDRAS, AABB, CURRAIS NOVOS, 10 
DE FRENTE POR 20 DE LATERAL, LADO DA SOMBRA, LOCAL  ALTO, 
RUA CALÇADA.
CORRETOR JAIME JÚNIOR CRECI-5140 (84) 9900-4660 (TIM) 
8839-1119 (OI)  9818-2831 (TIM BETA) 8148-5493(vivo)

CASARÃO NO BAIRRO GILBERTO PINHEIRO, COM 
ESCRITURA PÚBLICA, GARAGEM EM L,02 SALAS, 
COZINHA, 04 QUARTOS (02 SUÍTES), BANHEIRO 
SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO,VARANDA, LADO 
DA SOMBRA, TODA GRADILHADA, COM TOTAL 
SEGURANÇA, PRÓXIMO A SUPERMERCADO, PADARIA, 
ACADEMIA, EM FIM, NUMA ÓTIMA LOCALIZAÇÃO.
CORRETOR JAIME JÚNIOR CRECI-5140 
(84)9900-4660 (TIM)/8839-1119 (OI) OU 9818-2831 
(TIM BETA)/(84)8148-5493(vivo)

VENDE-SE PRÉDIO COMERCIAL NO CENTRO DE 
CURRAIS NOVOS, DOIS ANDARES E AINDA 13 METROS 
DE TERRENO NOS FUNDOS.
1º ANDAR: 04 SALAS, 01 BANHEIRO, SALA DE RECEP-
ÇÃO, COZINHA E VARANDA.
TÉRREO: SALÃO GRANDE, 03 SALAS E BANHEIRO.
RECEBEMOS OUTROS IMÓVEIS (TERRENO OU CASA) 
COMO PARTE DO PAGAMENTO, DISPOMOS DE ESCRI-
TURA PÚBLICA PARA POSSÍVEL FINANCIAMENTO.
CORRETOR JAIME JÚNIOR CRECI-5140 (84)9900-
4660 (TIM)/8839-1119 (OI) OU 9818-2831 (TIM 
BETA)/(84)8148-5493(vivo)

PRÉDIO COMERCIAL NA MELHOR ÁREA COMERCIAL DE CURRAIS 
NOVOS, COM 02 PONTOS COMERCIAIS E UMA CASA RESIDENCIAL, 
COM ESCRITURA PÚBLICA, ÁREA TOTAL 222 m2 DE ESQUINA, 
ÓTIMA OPORTUNIDADE.
CORRETOR JAIME JÚNIOR CRECI-5140 (84) 9900-4660 (TIM) 
8839-1119 (OI)  9818-2831 (TIM BETA) 8148-5493(vivo)

CHÁCARA HÁ 15 KM DE CURRAIS NOVOS COM; 02 CASAS, 02 
ARMAZÉNS, ESTÁBULO DE ALVENARIA PARA 15 ANIMAIS, CAIXA 
D’ÁGUA COM 12.000 LITROS, CISTERNA COM 15.000 LITROS, 
CACIMBÃO, ENERGIA TRIFÁSICA, CASA PRINCIPAL RODEADA 
DE ALPENDRES COM 02 SALAS,COZINHA, DISPENSA, 3/4, 02 
BANHEIROS, FORNO A LENHA, ÁREA DE SERVIÇO COM GRADES, 14 
HECTARES, AO LADO DA PISTA, ÓTIMA OPORTUNIDADE.
CORRETOR JAIME JÚNIOR CRECI-5140 (84)9900-4660 (TIM)/8839-
1119 (OI) OU 9818-2831 (TIM BETA)/(84)8148-5493(vivo)
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No último dia 17 de novembro a Center Car oficializou, em uma cerimônia que contou 
com a presença do Consultor Técnico da Rede Bosch Car Service para o Nordeste, Luiz 
Arruda, sua adesão ao programa de oficinas da Bosch, que tem como objetivo primordial 
o oferecimento de todos os serviços relativos à manutenção de veículos num único lugar.

 
A empresa, que já era referência no ramo de manutenção de automóveis em Currais 

Novos, vai consolidando sua posição, principalmente em meio a oferta de serviços exclusivos 
que chegaram com a parceria com a Bosch: a Oxi-Sanitização, que de forma simplificada 
é um processo que elimina qualquer odor indesejável do interior do carro; e a troca de 
óleo inteligente, que permite o abastecimento do lubrificante direto no cárter do veículo, 
o cliente compra na quantidade exata da sua necessidade semelhante a um abastecimento 
em um posto de combustível. Além de eliminar desperdícios e gerar sustentabilidade 
para o meio ambiente, esta nova solução pode representar uma economia de pelo menos 
35% para o bolso do consumidor na hora de trocar o lubrificante.

 
Além disso, a Center Car, nessa nova etapa, ampliou a loja de peças passando a 

oferecer novos produtos em diversas linhas, aumentou sua capacidade de atendimento 
com a aquisição de mais dois elevadores automotivos, e fez investimentos na aquisição 
de equipamentos de última geração.

 
“O nosso objetivo sempre é melhor atender o cliente, mas melhorias de infraestrutura 

também facilitam o trabalho dos nossos 19 colaboradores. Ou seja, os benesses vêm 
numa via de mão dupla, e todos ficam satisfeitos”, afirmou o gerente administrativo da 
empresa, Marcos Gomes.

CENTER CAR PASSA 
A INTEGRAR A REDE 
BOSCH CAR SERVICE

FAHAD MOHAMMED
DO JE RN
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Na madrugada do dia 22 de novembro 
veio a falecer o clérigo Monsenhor 
Ônio Caldas de Amorim, que tinha 
problemas de saúde há muitos anos e 
por isso fora afastado dos trabalhos da 
igreja. Seu quadro havera se agravado 
dias antes, e devido a sua idade avançada 
e grande fragilização, o mesmo veio 
a óbito em seguida.

Nascido em Bananeiras, na Paraíba, 
ordenou-se em agosto de 1953 em 
Jardim do Seridó e exerceu o seu 
sacerdócio por vários anos em Olinda, 
Pernambuco. Na Diocese de Caicó, 
o mesmo era considerado o segundo 
padre mais idoso do Clero, e atuou 
fidedignamente como presbítero de 
São João Batista em Cerro Corá e 
também como vigário paroquial de 
Sant’Ana e Imaculada Conceição, no 

município de Currais Novos. 
Monsenhor Ônio, aos longínquos 

86 anos, vivia em sua residência no 
Bairro Gilberto Pinheiro em Currais 
Novos e deixou a Igreja Católica do 
Seridó de luto em motivo da sua partida, 
pois que esteve em sacerdócio por 
mais de 60 anos de sua vida.

Sacerdote por vocação e músico 
por paixão, o religioso também tinha 
fortes ligações com a cidade de Jardim 
do Seridó, lugar onde foi criado pelos 
seus pais Olavo Freire e a professora 
Calpúrnia Caldas de Amorim, vivendo 
lá durante sua infância e início da 
adolescência. Ele era um dos irmãos 
da ex-primeira-dama do município, 
Olânia Caldas, que foi casada com 
o ex-prefeito Manoel Paulino e mãe 
do futuro presidente do Tribunal 
de Justiça do RN, o desembargador 
Cláudio Santos.

Por coincidência do destino, quem 

sabe, o Monsenhor Ônio morreu no dia 
de Santa Cecília, padroeira dos músicos. 
Segundo o historiador Sebastião Morais 
“ele era um padre muito evoluído, idoso 
somente na idade. Gostava muito da 
Juventude”, explicou. E sobre os desafios 
da Diocese de Caicó com a perda 
de padres do quilate de Monsenhor 
Ônio Caldas de Amorim, Sebastião 
Morais deixa seu recado: “São lacunas 
impreenchíveis, um padre que tem 
cultura, cumpridor dos deveres não é 
fácil se ser substituído. É uma lacuna 
que não terá substituto”, finalizou.

Com muita tristeza expressada nos 
rostos e corações cheios de saudade, 
fiéis e seus companheiros de sacerdócio 
acompanharam a despedida do Monsenhor, 
velado na capela de Nossa Senhora de 
Lourdes no bairro Gilberto Pinheiro, 
a missa na Matriz de Sant’Ana e o 
sepultamento na Capela de Santos 
Reis, no bairro Silvio Bezerra de Melo.

O “Dia Nacional de Ação de Graças” 
teve seu grande momento no fim da tarde 
do dia 27 de novembro com um ato pela 
paz, acontecido no centro de Currais 
Novos, contando com a participação 
dos curraisnovenses e autoridades locais. 

O encontro se deu ao lado do Fórum 
com a presença do Prefeito Vilton Cunha, 
do juiz de direito Marcus Vinícius, da 
presidente do CDL Francisca Galvão 
“Loura”, vereadores, representantes 

das igrejas católica e evangélica, centro 
espírita, Ir. Ananília, e da presidente 
do comitê local da ação, Ana Paula. 

Iniciativa do juiz Marcus Vinícius, 
o dia é celebrado pelo quarto ano em 
Currais Novos e tem como objetivo 
estimular na sociedade o sentimento 
de gratidão, e se caracteriza por ser um 
momento sociocultural, apolítico, sem 
distinção de credo religioso e sem fins 
lucrativos. No início da programação 
a “Polícia Mirim” cantou o hino de 
Currais Novos e algumas bandas marciais 

realizaram apresentações especiais.
Agradecendo a participação de todos 

no grande ato pela paz, as autoridades 
pediram para que a população presente 
no evento ocupasse o nome “PAZ” 
escrito no avenida Cel. José Bezerra 
como sinal da “união”. Para o prefeito 
Vilton Cunha o momento é de refletir e 
pedir que 2015 seja um ano repleto de 
prosperidade, graças, paz e chuvas para 
Currais Novos, e completou “a união 
de todos neste momento demonstra a 
nossa luta pela paz”. 

Após os discursos houve a corrida 
simbólica do fogo, conduzida por atletas 
de várias idades, e ao final, uma Pira foi 
acessa para simbolizar “a luz eterna da 

paz”. No final da programação o juiz 
conduziu o plantio de mudas na frente 
do Banco do Brasil e da loja “Fátima 
Maison”. 

O ADEUS A MONSENHOR ÔNIO 

“DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS”

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

JOÃO BEZERRA
DO JE RN

MAIS DE 60 ANOS DE SACERDÓCIO E UMA ELEVADA VIDA INTELECTUAL

CURRAISNOVENSES PARTICIPARAM DE ATO PELA PAZ
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O evento movimentou escolas e a população em geral para celebrarem juntos a vida e pedirem paz. 
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Não vou me prender a escolas 
literárias neste texto, mas queria 
comentar sobre o romantismo, que 
significa a arte do sonho e fantasia, 
valoriza as forças criativas do 
indivíduo e da imaginação popular. 
E a respeito do realismo, que se pauta 
na necessidade de retratar a vida, os 
problemas e costumes das classes média 
e baixa não inspirada em modelos do 
passado (WIKIPEDIA, 10/09/14).

Escolhi essas duas porque acredito 
que o cenário brasileiro se baseia em 
ambas. O romantismo advindo desde 
o grito da independência, que na visão 
romancista do artista Pedro Américo 
(sob encomenda do governo de D. 
Pedro II), onde Dom Pedro I estava em 
seu nobre “cavalo”, quando – segundo 
historiadores – uma terrível “dor de 
barriga” atacou, fazendo-o gritar e 
correr na sua besta (e não cavalo) o 
mais rápido possível. Porém, nós que 
não estávamos lá, fomos persuadidos 
a acreditar nos livros de história, que 
ocultaram os detalhes principais 
para consideramos aquele um herói, 
guerreiro e criador de uma nação, 
que (como a história gosta de dizer) 
foi descoberta por Portugal, fato que 
mudaria o objetivo (já que as Índias 
ficavam para o outro lado) e o rumo 
dos lusitanos e dos futuros brasilianos 
(acho mais bonito). 

O romantismo não se extinguiu, 
vivemos uma farsa política (repleta 
de heróis) e como se não bastasse 
procuramos uma social também, todo 
esse “lero” de que não está bom, mas 

claro, pode melhorar, porque fulano 
vai ser eleito e vai operar um milagre. 
É (im)perdoável pelo fato de que a 
confusão não vem de hoje, confundem 
obrigação com favor, direito com dever, 
voto com tijolo, jogador com macaco, 
desemprego com promessa e agente 
com a gente. 

Essa é a imaginação popular e 
todo o seu romantismo acerca de 
tudo, de um país que preza pela 
democracia, mas que carrega um 
caminhão de preconceitos, um país 
que preza a liberdade - com cerca 
elétrica, segurança, câmeras, sistemas, 
alarmes - enquanto os bandidos estão 
na rua, na TV, nos palanques e se 
proliferando como fungos. Se ao menos 
todo mundo lesse, fosse alfabetizado, 
houvesse boas taxas de educação 
básica e a melhor universidade do 
país não estivesse em greve há cerca 
de cem dias. Se as pessoas soubessem 
distinguir uma unidade básica de saúde 
de um hospital de baixa, média e alta 
complexidade e estes mesmos seres 
diferenciassem prevenção, promoção 
e recuperação. 

Ah, se a maioridade penal 
diminuísse, reformássemos o sistema 
ou apenas entendêssemos que não 
existe essa tal de reeducação para 
menores (como haver “re” se não houve 
EDUCAÇÃO?), e que ao contrário 
disto estamos educando o bandido do 
futuro. Se avaliassem o histórico do 
dependente de drogas e não o jogasse 
na masmorra, cuspido na sua cara 
palavras como: viciado, vagabundo, 

desequilibrado. Se por algum acaso 
não entrássemos o mês de setembro 
com fluxo negativo de US$ 1,9 bilhão 
e o índice de desemprego não tivesse 
aumentado, assim como o número de 
inadimplentes. Se caso fôssemos um 
país que valorizasse mais prêmio Nobel 
do que título de futebol. Se morássemos 
numa nação baseada no respeito ao 
próximo, onde a criança é o futuro e 
o idoso é sinônimo de sabedoria. Se 
acreditássemos que preservar o meio 
ambiente é questão de inteligência. 

Se, mas somente se por algum acaso 
soubéssemos trabalhar com longos 
prazos. Aí sim eu diria: Por favor, leiam 
José de Alencar, Gonçalves Dias ou 
Visconde de Taunay, encham-se de 
romantismo literário e apliquem o 
realismo aqui. (Ao invés de estarem 
decorando número de santinho).

Desculpe-me pelo desabafo meus 
caros, acabei cansando. 

- Uma água, por favor!
Ah, ia esquecendo: Cadê a adutora?
Abraços realistas de uma (na 

maioria das vezes) romântica e (quase) 
escritora chamada Letícia Marina.

Atualmente é grande a procura 
por alimentos saudáveis ou que 
estejam associados ao atendimento 
das necessidades da população. 
De acordo com essa preocupação, 
originaram-se os tão famosos alimentos 
“Diet e Light” e que até hoje muitas 
pessoas não sabem como e por que 
utilizá-los. 

Estes alimentos foram criados a 
fim de atender as necessidades de 
alimentação de pessoas portadoras 
de restrições alimentares. Alimentos 
diet são aqueles com isenção total de 
um determinado ingrediente, como 
açúcar, gordura, glúten, sódio, entre 
outros, já aqueles alimentos intitulados 
como light apresentam uma redução 
de no mínimo 25% no conteúdo total 

de algum tipo de nutriente, ou seja, 
a diferença dá-se no fato de que em 
portadores de restrições nutricionais 
específicas, indica-se consumir produtos 
diet e quem necessita de redução 
parcial de algum ingrediente pode 
optar pelo consumo de alimentos lights. 

O órgão responsável pela 
regulamentação destes produtos 
no Brasil é a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), 
é importante que o consumidor 
esteja antenado sobre as suas reais 
necessidades e de acordo com o que é 
proposto pelas empresas alimentícias 
no país, além de observar com atenção 
a rotulagem das embalagens, para 
que ao final não ocorram erros nem 
lesões à clientela.

TEXTO ACERCA DE UM 
ROMANCE REALISTA

DIET X LIGHT

Sabe, caro leitor, quero lhe contar um pequeno segredo: eu não 
escolhi ser escritor de textos motivacionais, não senhor. Na verda-
de, eu já passei por tantas decepções e desilusões que precisei lutar 
contra o desânimo, a depressão e a vontade de desistir mais vezes do 
que gostaria. E é justamente por isso que, agora, eu escrevo sobre 
motivação, porque reflete um pouco de minha própria história de 
vida pessoal. E, neste texto, que teve inspiração de outro, mas tratan-
do sobre finanças, quero lhe dar algumas boas dicas para tornar sua 
vida melhor.

1. Esteja preparado para se decepcionar: vivemos em um 
país onde fazer o certo e agir honestamente é sinônimo de ser otário, 
mané, atrasado e outros mimos. E isso é trágico para a sociedade, 
pois tal postura não se sustenta, já que mesmo aquele que engana os 
outros não suporta ser enganado, passado para trás. Assim, saiba que 
você sofrerá, mais cedo ou mais tarde, algum tipo de decepção. Mas, 
não desanime: a vida continua.

2. Quem não arrisca, não petisca: apesar de ser um chavão 
antigo, é verdadeiro e atual. Muitas vezes, nós perdemos boas opor-
tunidades apenas pelo medo de tentar, de arriscar, de sair da zona de 
conforto e enfrentar o desconhecido. O máximo que pode acontecer 
se você quiser se arriscar é ouvir um não, quebrar a cara ou se decep-
cionar. Só isso. Mas, como você já descobriu que devemos nos prepa-
rar para as decepções, vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta 
por cima, não é mesmo?

3. Estabeleça alvos e metas. Já dei algumas palestras para 
jovens, e uma coisa é comum a todos eles: sonhos. Quando somos 
jovens, nossa cabeça se enche de sonhos; alguns vingam, outros, não. 
Mas, nem por isso devemos desistir de sonhar. Sonhar com uma vida 
melhor, sonhar com um lugar melhor, seja nossa casa, nosso bairro 
ou até mesmo nosso país. E o que é um alvo senão um sonho coloca-
do no papel? O que é uma meta senão um sonho desenhado? Você 
tem sonhos? Parabéns: mas, não se esqueça de suar para torná-los 
reais.

4. Valorize quem está do seu lado. Já que falei de jovens, 
outra caraterística comum dos jovens são as amizades. Já percebeu? 
É difícil encontrar um jovem sozinho e, quando está, muitas vezes 
está com problemas. Todavia, também é comum o jovem valorizar 
suas amizades e se esquecer da família, que deveria a primeira es-
colha de amizade dele. Infelizmente, muitos descobrem que deve-
riam ter dado mais atenção aos pais quando já é tarde demais. Não 
cometa o mesmo erro, ok?

5. Não perca o foco. Nesse mundo cheio de distrações que vi-
vemos, é muito comum ficarmos deslumbrados e até mesmo per-
dermos a noção das coisas e de nossas metas e alvos. Talvez já tenha 
acontecido com você também. Comigo acontece demais, e é por isso 
que chamo sua atenção para não perder o foco, não perder seu alvo 
de vista, não sair do prumo. Você só tem uma vida, então não a des-
perdice com uma vida fútil, sem sentido, sem rumo e sem destino. 
Por isso, se oriente e não perca o foco, visse?

Conclusão: a vida não é fácil, muitos dizem, mas morrer, que é 
bom (ou ruim, depende para onde se vai quando morre), ninguém 
quer. Se você pode enxergar, se pode ouvir, se pode falar, se consegue 
ler e entender o que escrevi aqui, sua vida não é ruim. Talvez esteja 
apenas um pouco chata, mas cabe a você lutar para melhorá-la a 
cada dia. E é isso que faz a vida tão interessante: saber que ela pode 
ser mudada através de nosso esforço. Mãos à luta.

5 ATITUDES 
E POSTURAS 
PARA TORNAR 
SUA VIDA 
MELHOR

WALLACE SOUSA
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doria Geral da União

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

DALYANE LAÍS DANTAS
Nutricionista Graduada pela UFCG



O Centro Cultural Erivaldo Freire, em Florânia, foi palco da escolha da Miss 
e Mister Seridó 2014, na sua 24ª edição. Com uma belíssima decoração 
assinada pela Innovare Eventos e passarela de Jackson Ranier, o show de 
beleza resultou na escolha da Miss Currais Novos, Samara Dantas, e do 
Mister Cruzeta, Ricardo Elizio, como Miss e Mister Seridó 2014. As Misses 
Parelhas e Jucurutu, Islânya Gomes e Tamilla Lopes, foram classificadas 
em 2º e 3º lugares, respectivamente. Também figuraram entre as sete 
finalistas as Misses São José do Seridó, Jardim do Seridó, Caicó e Acari. 
A jucurutuense Tamilla Lopes, que é uma graça, eternamente desinibida e 
alegre, foi eleita Miss Simpatia 2014. O troféu do Mais Belo Vestido ficou 
com a Miss Parelhas, Islânya Gomes.

Na disputa pela faixa do homem mais belo da região, Diogo Freitas, de 
Jucurutu ficou em 2º lugar, e Kênio Fabricio, de Acari, classificou-se em 3º 
lugar. Também foram finalistas os Misters Florânia, Ouro Branco, Parelhas, 
São Fernando e Tenente Laurentino Cruz. A faixa de Mister Simpatia 2014 
foi conquistada pelo representante de Jardim do Seridó, Hugley Hudson 
Medeiros.

A comissão julgadora, que escolheu os novos soberanos da beleza 
seridoense, foi presidida pela empresária Soray Simoneth, leia-se Estrela 
Viva; participação da ex-Miss Seridó 2012, Letícia Carla; o colunista social 
de Patos/PB, Carlos Estevam; a socialite Edna Lucimar; a Miss RN Mundo 
2014, Vanessa Guerra de Medeiros; coiffeur Eudes Medeiros; empresário 
Gabriel Terceiro; e a Miss Riacho Fundo 2013, versão Miss Distrito Federal 
2013, Tassila Medeiros.

A bela carnaubense Dellis Luana, Miss Seridó 2013, teve seu momento 
de despedida e fez um belo discurso de agradecimento, quando revelou as 
emoções que vivenciou durante o reinado, antes de passar o cetro, manto 
e coroa à sua sucessora.

Tivemos dois desfiles. No primeiro, os rapazes com ternos e as moças 
com seus belos vestidos. No segundo, eles de sunga e elas de maiô amarelo, 
numa criação exclusiva da grife Matersol Moda Praia, que há 19 anos 
participa do maior espetáculo de beleza da nossa região. O coiffeur Eudes 
Medeiros e sua equipe assinaram o hair e make up das Misses e deram 
show, merecendo elogios de todos.

Registrar nosso agradecimento especial às empresas que tornaram 
possível o sucesso do evento: Rede Mais, Clínica de Olhos Santa Beatriz, 
Aldann Construções, Inaraí Tour, Balneário Portal do Vale, La Femme, Avohai, 
Fecomércio/RN, M & B Corretoras de Seguros, Matersol Moda Praia, A 
Caserna e a Estrela Viva, que vestiu todas as candidatas para o tradicional 
almoço de confraternização. Outro agradecimento pra lá de especial aos 
cronistas sociais Josimar Tavares e João Batista Medeiros, de Florânia, pelo 
apoio dado ao evento.

O SUCESSO DO 
MISS E MISTER 
SERIDÓ 2014
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Flashes do Seridó

TRIO DE BELDADES – A nova Miss Seridó 2014, Samara Dantas, ladeada pelas finalistas Islânya Gomes 
(Parelhas)e Tamylla Lopes (Jucurutu).

TOP 3 – O cruzetense Ricardo Elizio, eleito Mister Seridó 2014, posa com finalistas do concurso, Diogo 
Freitas, de Jucurutu, e Kênio Fabricio, de Acari.

NO JÚRI – Empresário Gabriel Terceiro e Soraia Simoneth ajudaram a escolher os
mais belos do Seridó. 

FINALISTAS – As sete finalistas do Miss Seridó 2014 esnobando maiôs da
Matersol Moda Praia. 

OS ELEITOS – Ricardo Elizio, de Cruzeta e Samara Dantas, de Currais 
Novos, conquistaram os títulos de Mister e Miss Seridó 2014.

A carnaubense Dellis Luana no seu desfile de despedida.

GLAMOUR – Miss Parelhas, Islânya Gomes, esnobou o Mais 
Belo Vestido da noite.



Merci
Aos colegas da imprensa J. Oliveira, George 
Azevedo, Liege Barbalho, Marcos Henrique, 
J. Ribamar, Lisboa Batista, Rodrigo Loureiro, 
Ana Ruth Dantas, Josimar Tavares, Augusto 
Bezerril, Sadepaula, Carlos Magno Araújo, 
Wandilson Ramalho e Cesimar de Oliveira, 
que noticiaram o concurso Miss e Mister 
Seridó 2014 em suas colunas, e aos 
amigos da ATV e JCN da nossa região, 
que deram ampla cobertura ao evento, 
meu mais carinhoso obrigado.
  
Homenagem
A ex-prefeita de Florânia, Jandira Alves de 
Medeiros, o empresário cruzetense Josenir 
Gois de Araújo, o médico Giordano Bruno, 
o engenheiro Mainá Medeiros, o médico e 
prefeito de Carnaúba dos Dantas, Sérgio 
Eduardo, o ex-deputado federal Cipriano 
Correia, José Gilenildo dos Santos, matriarca 
Matilde Araújo, a ex-vereadora Iracilda 
Azevedo e a empresária Fátima Medeiros 
entre os homenageados na festa Miss e 
Mister Seridó 2014.
 
Vereador
O advogado Joanilson de Paula Rêgo, 
seridoense de Florânia, assume em 
janeiro, uma cadeira de vereador na 
Câmara Municipal de Natal, com a eleição 
do vereador Jacó Jácome para deputado 
estadual. O floraniense é o primeiro suplente 
da coligação que elegeu o filho do médico 
e deputado federal eleito Antônio Jácome.
 
Eleitor
O renomado tributarista Robson Maia Lins, 
sobrinho do deputado federal e candidato a 
vice-governador João Maia e da deputada 
federal eleita Zenaide Maia, veio de São 
Paulo para votar nos tios em Jardim de 
Piranhas, sua terra natal e acompanhar 
as apurações.
 
Surpresas
Dentre algumas das maiores surpresas no 
resultado das eleições no primeiro turno 
estiveram a não reeleição do deputado 
estadual Vivaldo Costa, assim como 
surpreendeu os meios políticos da nossa 
região a não eleição do cantor Amazan 
e de Carlson Gomes de Oliveira, que se 
encontravam entre os favoritos na disputa 
por uma cadeira na Assembleia Legislativa.  
 
Passarela
Lagoa Nova, Cerro Corá, São Fernando, 
Tenente Laurentino Cruz, Ipueira e São José 
do Seridó saíram na frente e já escolheram 
seus representantes ao Miss e Mister 
Seridó 2015. Em Florânia, o colunista 
social Josimar Tavares vai realizar, após 
18 anos, o concurso Miss Florânia 2015, 
em março.

 
Vitorioso
O ex-prefeito de Serra Negra do Norte, 
Rogério Mariz (PSB) foi, sem dúvida, um 
dos grandes vitoriosos das eleições em 
nossa região. Apoiado por ele, Henrique 
Eduardo, que obteve 64,44% dos votos, 
e Wilma de Faria, com 57,69%, foram os 
grandes vencedores das urnas no município 
governado pelo petista Urbano Farias.

Comemoração
O Dia do Médico em Caicó foi comemorado 
com jantar na Panificadora Seridó, novo 
point da Capital do Seridó. Por lá, Verônica 
Alcântara, Nilson Dias, Joan Jerônimo 
Barreto, Hélio Júnior Vale, Humberto Alves, 
Joélia Barreto, Francisco Evilázio Monteiro, 
Gerson Barbosa e Salvador Santos. Tudo 
num clima de muita amizade e descontração.
 
Olho em 2016
Já se comenta nos bastidores que o 
deputado estadual Vivaldo Costa, que 
não conseguiu se reeleger, poderá sair 
candidato a prefeito de Caicó em 2016. 
A conferir.

Orgulho Jardinense
A Banda de Música Euterpe Jardinense, de 
Jardim do Seridó, que está completando 
158 anos, ganhou homenagem mais que 
especial em Caicó durante o encerramento 
da 6ª edição do Aldeia Sesc, promovido 
pela Fecomércio/RN.
 
Carnatal
O Carnatal 2014, que acontece de 4 a 7 de 
dezembro, na área externa de eventos da 
Arena das Dunas, terá 3Km de percurso, 
sendo 350 metros de Corredor da Folia, 
com arquibancadas e ala de camarotes, 
com destaque para o temático da Cerveja 
Skol. Os blocos passarão duas vezes no 
Corredor da Folia, dando duas voltas no 
percurso, representando quatro horas de 
desfile. 
  
Medicina
Felipe Augusto de Medeiros Cabral, filho 
do prefeito de Acari, Isaias de Medeiros 
Cabral e Ana Maria, concluindo curso 
de Medicina na Universidade Federal de 
Campina Grande.  
  
Data marcada
Pode agendar. Nós já temos a data da 
nossa 11ª Feijoada da Amizade ano que 
vem. Será dia 7 de fevereiro, em clima 
de Carnaval. 
  
Parabéns
A coluna manda beijo grande para toda a 
poderosa da Estrela Viva, empresária Soraya 
Simoneti, grande madrinha do concurso 

Miss Seridó, que comemorou aniversário.
 
Vestido
A talentosa estilista seridoense Alzira Dantas 
assina o vestido de Tahisa Gurgel, filha 
de Vânia e do oftalmologista caicoense 
Ricardo Gurgel de Medeiros, que casa dia 
26 de dezembro com Rodrigo Oliveira, na 
Igreja do Bom Jesus das Dores.  
 
Engenheiros
O engenheiro seridoense Mainá Medeiros 
coordenou a comemoração dos 41 anos 
de formatura da turma de 1973 da Escola 
Politécnica da UFPB de Campina Grande, 
com jantar no restaurante Camarões, em 
Natal. Também fazem parte da turma, os 
seridoenses Sálvio Santos e João Luciano 
Dantas de Farias. 
 
Top Model
Nossa Miss Seridó 2014, Samara Dantas, 
é o carro-chefe da nova campanha 
publicitária da F. Sister’s, das empresárias 
currais-novenses Fábia Cristina e Fabiana 
Silva. 
 
Passarela
Vitória Araújo e Bruno Ayalla serão 
aclamados dia 28 de novembro, Miss e 
Mister São Fernando 2015, durante festa 
coordenada por Júnior Araújo. Em São 
José do Seridó, o coordenador municipal 
Ozélio Roque já bateu o martelo. A cidade 
tentará os títulos de Miss e Mister Seridó 
2015, com Lara Virginia Santos e Carlos 
Rodrigo de Medeiros.  
 
Estilizado
O cantor Luan, filho do cantor/poeta e 
suplente de deputado estadual Amazan, que 
ficou famoso nacionalmente ao apresentar 
seu forró estilizado no Superstar, da Rede 
Globo, será a atração da festa de seis anos 
da Dona Carolina, no Recife. 

Reeleição
A engenheira Larissa Dantas Gentille, 
filha do poderoso empresário caicoense 
Severino José Dantas, foi reeleita, em Natal, 
presidente do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Rio Grande do Norte, 
para um mandato de quatro anos.
  
Faixas
Mirrely Evylla Guedes da Silva, de Jardim de 
Piranhas e Marcos Rian da Costa, de São 
João do Sabugi, foram eleitos, no Clube 
Municipal de São João do Sabugi, Miss e 
Mister Seridó Mirim 2014. A representante de 
Ipueira, Karen Cristina Andrade, conquistou 
o título de Miss Simpatia 2014. A noite de 
beleza infantil teve a coordenação geral 
de Glauber Araújo e reuniu representantes 
de nove municípios do Seridó.

 
Fashion
O médico Giordano Bruno dos Santos fez 
sua estreia no mundo fashion seridoense 
quando promoveu coquetel de inauguração 
da loja It Store, em Currais Novos. A loja 
está recheada de famosas grifes do mundo 
da moda. Ao sucesso!
 
Classe A
O gerente do Banco do Brasil de Jardim de 
Piranhas, Ricardo Nóbrega e sua mulher, 
Valdeneide Siqueira, prestigiaram em Areia 
Branca, a 7ª Noite Classe A, promoção 
vitoriosa do colunista social Jean Rodrigues, 
que reuniu os vips da Salinésia.
 
Mestrado
O historiador sabugiense João Quintino 
de Medeiros Filho concluiu o Mestrado 
em História pela Universidade Federal de 
Campina Grande, na área de Concentração 
“História, Cultura e Sociedade”, defendendo 
sua dissertação intitulada “Arremedando 
Dior: a moda do New Look em São João do 
Sabugi-RN (anos 1950)”, sob a orientação 
do professor Iranilson Buriti. Quintino, que 
é professor do curso de História da UFRN 
– Campus de Caicó, teve a sua pesquisa 
aprovada com distinção e recomendada 
para publicação pela banca examinadora.  
No trabalho, ele discute a circulação da 
moda francesa numa localidade seridoense 
durante o período de pós-Segunda Guerra 
Mundial.

WhatsApp
O WhatsApp deixou de ser ferramenta 
para um simples bate-papo e agora atua 
como nova tendência de trabalho. Muitos 
investem no serviço para a compra direta, 
outros criam grupos para auxiliar na gestão 
de equipes. O WhatsApp tem hoje mais 
de 430 milhões de usuários no mundo.

Na Globo
A currais-novense Giuliana MonteHenrique, 
ex-Miss Seridó e atual Musa do Futebol 
Potiguar, encontra-se no Rio de Janeiro 
com agenda cheia de trabalho. A convite do 
maquiador da TV Globo, Rafael Nsar, a bela 
fotografou para uma campanha de noivas 
ao lado da atriz Sophia Abraão e acaba de 
ser aprovada no Projac, e já figurou em 
algumas cenas da novela Império.

Passarela
Cruzeta sediou a primeira edição do concurso 
Miss e Mister Seridó da Terceira Idade, 
reunindo representantes de 16 municípios 
da nossa região. O acontecimento se deu no 
Clube Municipal, e o colunista social Céssio 
Pereira esteve entre os coordenadores do 
evento.

Carlos Magno
carlosm.dantas@hotmail.com 

NOTAS

OS ELEITOS – Ricardo Elizio, de Cruzeta e Samara Dantas, de Currais 
Novos, conquistaram os títulos de Mister e Miss Seridó 2014.

A carnaubense Dellis Luana no seu desfile de despedida.

GLAMOUR – Miss Parelhas, Islânya Gomes, esnobou o Mais 
Belo Vestido da noite.
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JOVEM DE LAGOA NOVA QUE CONVIVE COM 
DOENÇA RARA É EXEMPLO DE SUPERAÇÃO 

EMPREENDEDORES CURRAISNOVENSES LANÇAM 
APLICATIVO DE FARMÁCIAS PARA ANDROID

Carlos Daniel é apenas um garoto 
de 13 anos que vive na cidade serrana 
de Lagoa Nova, mas a sua história 
é de pura superação. O jovem tem 
artrogripose, uma doença congênita 
bastante rara que afeta os membros 
inferiores e superiores, fazendo com 
que ele seja totalmente dependente 
de seus familiares, o tio Eslânio e 
Dona Neta, sua avó.

Apesar das inúmeras limitações, 
que o impedem de andar, sentar, se 
alimentar e escrever com as mãos, 
Carlos está cursando o 6º ano do 
ensino fundamental. O garoto tem 
enfrentado a rotina diária em uma 
espécie de mesa improvisada, onde 
passa a maior parte do tempo, uma 
vez que a cadeira de rodas que ele 
usa encontra-se cada vez mais 
desconfortável.

Um dos seus grandes aliados 
no enfrentamento da dura rotina 
é seu inseparável notebook, com 
ele Carlos passa seu tempo e tem 
tentado mudar sua vida. Com a 
ajuda da internet, o adolescente 
empreende uma busca junto de 
amigos, conhecidos e até mesmo 

desconhecidos, por um profissional 
que possa desenvolver uma cadeira 
que se adapte às suas necessidades.

“Se eu fosse falar de um sonho, 
diria que eu gostaria muito de 
andar”, respondeu Carlos ao ser 
perguntado se a cadeira era um 
sonho que tentava realizar. “A 
cadeira é uma forma de melhorar 

a qualidade de vida”, completou.
Carlos Daniel tem ainda pouca 

idade, mas ao invés de reclamar 
da vida tem tentando aprimorar a 
sua. Apesar de não ter os membros 
funcionando, ele mantem a cabeça 
no lugar, não para de sonhar e lutar 
por dias melhores. Um verdadeiro 
exemplo de superação na vida.

A TAG Mobile, primeira startup 
curraisnovense, disponibilizará a partir 
de 1º de dezembro seu primeiro 
aplicativo para a plataforma móvel 
Android, nominado de “Farmafácil”. 
O aplicativo foi desenvolvido por Caio 
Vidal, Iury Carvalho e Roney Sérgio, 
sócios na empresa referida.

“Sempre ficávamos nos perguntan-
do qual seria a farmácia de plantão, 
muitas vezes colocamos na TV a 
Cabo e ficamos esperando informar 
qual era. Daí pensamos que seria 
bacana implementar um aplicativo 
que informasse onde está e qual a 
farmácia aberta mais próxima”, disse 
Caio Vidal, um dos desenvolvedores 
do projeto. O Farmafácil informa quais 
são as empresas desse segmento de 

plantão e onde fica a farmácia aberta 
mais próxima do usuário, facilitando 
assim o conhecimento da população 
quanto a isto, caso seja preciso fazer 
uso de medicamentos ou qualquer 
outro utensílio que venda neste espaço.

Além do aplicativo para a plata-
forma Android, os usuários poderão 
acessar um site que terá as mesmas 
funcionalidades do aplicativo. Os ide-
alizadores prometem que em breve 
será lançada a versão do aplicativo 

para iOS. “A nossa ideia é facilitar a 
vida das pessoas, por isso o aplicativo 
é grátis”, disse Roney Sérgio desta-
cando que o download do aplicativo 
é gratuito.

A ferramenta encontra-se dispo-

nível com farmácias cadastradas nas 
cidades potiguares de Currais Novos, 
Caicó, Santa Cruz, Parnamirim e 
Mossoró. O usuário pode ajudar a 
cadastrar novas farmácias pelo próprio 
aplicativo ou pelo site.

CÉSAR ARAÚJO
DO JE RN

FAHAD MOHAMMED
DO JE RN

Carlos ao lado da sua avó e fiel companheira, Dona Neta.
O adolescente carrega consigo muitos sonhos, um deles é atuar e ser um grande profissio-
nal na área de informática.
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Saúde30 30 DE NOVEMBRO 2014

Aconteceu, no último dia 29 de 
novembro, a inauguração da unidade 
móvel “SESC Saúde Mulher”, fruto 
de mais uma grande parceria entre a 
Prefeitura Municipal de Currais Novos, 
SESC e o Sistema Fecomércio RN.

A Carreta, como é nominado o serviço 
em motivo de suas instalações móveis e 
de sua ampla infraestrutura, oferecerá, 
dentre os inúmeros instrumentos que o 
espaço comporta, exames preventivos 
e orientações de saúde a milhares 
de mulheres curraisnovenses pelos 
próximos 90 dias. 

O Largo do Tungstênio Hotel foi 
palco desse importante momento, 
que contou com a fundamental 
presença do Prefeito Vilton Cunha 
e do vice João Gustavo, secretários 
municipais, vereadores, além da 
diretoria do Sistema Fecomércio 
RN constituída pelo presidente 
Marcelo Fernandes de Queiroz, os 
vices presidentes Luiz Lacerda, Itamar 
Manso e José Geraldo Medeiros, do 
presidente do sindicato do comércio 
varejista de Currais Novos, Helder 
Araújo, da presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Currais 
Novos, Francisca Galvão “Loura”, 
da diretora regional do SESC, Jeane 
Amaral, bem como outros diretores 
e executivos da Fecomércio. 

Ao que tudo indica, para a 
felicidade e satisfação da população 
municipal que fora presenteada 
com a Carreta “Saúde Mulher”, o 
veículo permanecerá durante três 
meses disponibilizando diferentes 
serviços as mulheres da cidade. A 
Unidade Móvel SESC RN “Saúde 
Mulher” é a primeira do país com 
atendimento exclusivo ao público 
citado e este ano já realizou mais de 4 
mil exames de mamografia, visto que 
o espaço conta em sua estrutura com 
um dos mamógrafos mais modernos 
e de alta complexidade do Estado. 

Em Currais Novos, a unidade 
terá capacidade para realizar 240 
mamografias/mês, 120 ultrassono-
grafias/mês e 400 preservativos/mês. 
Vale salientar ainda que tudo será 
acompanhado e organizado por 
uma equipe capacitada composta 
por médico, enfermeiros e auxiliares. 

Dentre as menções do ocorrido, o 
prefeito Vilton Cunha disse que este é 
um “grande presente pra cidade no dia 
em que se comemoram seus 94 anos” e 
lembrou também a relevante parceria 
entre a Prefeitura e a Fecomércio 
nesses dois anos, posto que ressaltou 
o seguinte: “Realizamos grandes 
ações em parceria com o sistema 
Fecomércio nesses dois anos e destaco 
o PRONATEC com a qualificação 
de quase duas mil pessoas apenas em 
2014, além de eventos culturais e de 

promoção à saúde”, falou o gestor. 
 No decorrer da solenidade, o 

presidente do Sistema Fecomércio 
realizou a entrega de 59 óculos a 
pessoas de Currais Novos que foram 
agraciadas no projeto “Ver para 
aprender”, iniciativa esta também 
do SESC, instituição que oferta todos 
os anos exames oftalmológicos em 
diversos municípios do RN e que 
distribui gratuitamente os óculos 
aos pacientes. 

Dessa forma, a respeito da unidade 
móvel e as ações já desenvolvidas com 
êxito em Currais Novos nesses dois 
anos, Marcelo Queiroz agradeceu a 
dedicação e empenho do sindicato 
varejista local, e a Prefeitura pelo aporte 
na efetivação dos projetos em prol da 
população, vindo a complementar: 
“É uma grande alegria e satisfação 

estar em Currais Novos mais uma 
vez para um evento tão importante 
que estamos realizando em parceria 
com a Prefeitura, e nesses dois anos 
desenvolvemos projetos importantes em 
benefício da população curraisnovense”, 
comentou ele.

Marcelo aproveitou ainda o 
acontecimento para entregar ao 
gestor Vilton Cunha o diploma de 
participação de Currais Novos no 
“Dia do Desafio”, realizado este ano 
e que movimentou grande parte da 
população em diversas atividades físicas. 
No término da ocasião, toda a direção 
do Sistema Fecomércio e autoridades 
locais visitaram as instalações da carreta 
e conheceram de perto um pouco 
dos serviços que serão prestados à 
população feminina da cidade. 

“O momento é de agradecer e 

de festejar a concretização de mais 
um grande projeto apresentado em 
benefício da população, trazido por 
meio da importante parceria entre 
o Sindicato Varejista, Prefeitura 
Municipal, Fecomércio, SESC e 
SENAC. Além dos cursos profissio-
nalizantes já vindos a Currais Novos, 
essa sociedade agora proporcionou 
a chegada da Unidade Móvel Saúde 
Mulher, que vem em benefício da 
saúde das mulheres curraisnovenses, 
mas que certamente traz consigo um 
favorecimento muito maior, que é 
o firmamento do apoio entre as 
instituições, pois que, tenho certeza, 
ainda renderá muitas outras coisas 
boas para o município”, finalizou o 
presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Currais Novos, Helder 
Araújo.

INVESTINDO NA SAÚDE:
GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

SESC E FECOMÉRCIO PRESENTEIAM CURRAIS NOVOS COM A CARRETA “SAÚDE MULHER”

Unidade Móvel “Saúde Mulher” foi instalada em Currais Novos. 

Representantes da Prefeitura Municipal, do Sindicato do Comércio Varejista, da CDL 
e diretoria do Fecomércio prestigiaram a inauguração da Carreta.

Vilton Cunha, Helder Araújo, Jeane Amaral e Marcelo Queiroz inaugurando oficial-
mente a unidade móvel “SESC Saúde Mulher”, em Currais Novos. 

Marcelo Queiroz entregando o óculos a Jamilla Fernanda, uma das 59 contempladas 
do projeto “Ver para aprender” do SESC.
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EspecialCulturaEspecial

Colegas de imprensa se reuniram para saudar o 
aniversário de Siderley Menezes e os 22 anos da Sidy’s. 

As empresárias Alayde Lima e Andreza 
Lima comemorando a inauguração da 
Andreza Veículos em C. Novos.

A linda paraibana Dalyane 
Laís festeja sua graduação 
em Nutrição-UFCG.

CDL Currais Novos reúne sócios e parceiros para celebrar o ano de 2014 e 
homenagear empresários com a Comenda Radir Pereira.

Turma bonita de Acari prestiando o Forró 
do Pulsação até o sol raiar com Arrocha Nó, 
Circuito e Pegação.

O casal natalense Fernando Quintiliano e 
Mari Lima prestigiando o show de Zezo e 
Cavaleiros no Pulsação em C. Novos.
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