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Há alguns meses tenho acompanhado 
a movimentação em torno da criação 
do Partido Novo, ou simplesmente 
do NOVO, como os apoiadores 
têm chamado. Apesar de entender 
que há um inchaço no número de 
partidos, acredito que o problema 
da administração pública não é de 
ordem partidária, mas sistêmico. É 
preciso rever o nosso modelo político, 
até com certa urgência, diga-se de 
passagem.

O Novo se propõe não só a mudar o 
sistema, mas já tem em sua concepção 
diversas das mudanças a que se propõe 

incorporadas. Normalmente partidos 
são criados por políticos, a maioria 
em busca de uma janela para mudar 
de partido sem perder seus mandatos. 
O Novo foi criado por profissionais 
liberais, insatisfeitos com o modelo e 
métodos dos políticos tradicionais, e não 
deverá aceitar a filiação de detentores 
de mandato, salvo quando estes de 
fato tiverem afinidade ideológica com 
o partido.

Há alguns dias participei de uma 
palestra do presidente nacional do 
partido, João Dionísio Amoedo, 
conselheiro do Itaú e ex-diretor da 
BBA Financeira. De uma forma simples 
ele definiu os objetivos do partido e 
os meios que pretende utilizar para 

alcançá-los. A eficiência na gestão 
pública, através da diminuição do 
tamanho do estado, é o principal 
desses objetivos. Mas, Amoedo ainda 
listou a valorização da meritocracia, 
a defesa das liberdades individuais e 
a redução da carga tributária como 
aspectos relevantes que serão defendidos 
pelo Novo.

Eu poderia escrever um texto 
imenso e cheio de elogios ou críticas ao 
Partido Novo, mas essas informações 
estão de bom tamanho. Nesse caso, 
prefiro que quem quiser elogiar ou 
criticar procure as fontes que acharem 
confiáveis e tire as próprias conclusões. 
Pessoalmente, eu vou me juntar à 
luta do Novo.

Abraço. Feliz Natal e um próspero 
Ano Novo.

São Pedro estava cuidando do 
portão do céu quando apareceu um 
velhinho. São Pedro chegou perto 
dele e perguntou: 
- Com licença poderia me dizer qual 
é o seu nome para que eu possa 
verificar se consta no livro da vida? 
E o velhinho respondeu: 

- Me desculpe meu bom homem, 
só que eu não me lembro do meu 
nome.
São Pedro que já estava acostumado 
com essas situações fez-lhe outra 
pergunta: 
- Então poderia me dizer o que o 
senhor fazia na terra, se tem filhos 
ou... 
- Ah! Eu era carpinteiro e... tinha 
um filho! Interrompeu o velhinho. 

Neste exato momento São Pedro teve 
um espanto e pedindo para que o 
velhinho o aguardasse saiu correndo 
em direção a Jesus gritando: 
- Jesus! Jesus! Encontrei o seu pai 
mortal! 
E Jesus todo contente saiu em direção 
aos portões do céu exclamando: 
- Papai! 
E o velhinho respondeu: 
- Pinóquio?!
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Repentinamente, num momento 
fugaz, os fogos de artifício anunciam 
que o ano novo está presente e o 
ano velho ficou lá para trás. Com a 
mesma rapidez as taças se cruzam e o 
tradicional champanhe borbulhante, 
ou se preferir outra bebida, anuncia 
a passagem de um tempo que se foi 
e um novo que está por começar.
E, de repente, com a simplicidade 
e singeleza de um olhar trocado, 
movemo-nos a entrelaçarmos as mãos, 
a conseguir um beijo estalado, um 
abraço apertado, ou quem sabe uma 

sequência afetuosa das mencionadas 
ações. O pensamento é um só, e qual 
será? Desejamos novos dias, menos 
problemas, mais organização, amor 
em abundância, dias de pacificidade 
e segurança, estar perto de quem 
gostamos, enfim. 
Ansiamos mesmo, como num flash 
e mais que de modo repentino, a 
mudança, promover uma reflexão e 
fazer diferente. Logo, sem mágoa, 
rancor, ódio e quaisquer outros 
sentimentos ruins, simplesmente 
devemos procurar esquecer ou 
guardar numa caixinha bem distante 
os fatos que nos causam alguma 
desaprovação ou tristeza, focamos 

no futuro, próspero, e de como é 
bom sentir-se vivo.
De repente, e nada proposital, viramos 
a página. Ingressar num novo ano é 
como adentrar em outra dimensão de 
nós mesmos, um para além de uma 
vida que se desdobra: diminuem-se 
as dores, aumentam-se os planos, 
multiplica-se a força de vontade e 
divide-se o amor, e assim fica tudo 
bem. A porta se abre e com ela, 
sempre junto, uma janela cheia de 
possibilidades e cores encontramos; 
cores que antes pareciam um pouco 
desbotadas ressurgem de uma forma 
especial, simbolizando um recomeço.
Então, repentinamente, eu repito, 
é chegada a hora de olharmos 
para trás, sem muito saudosismo, 
e despedimo-nos do ontem. O hoje? 
Pacientemente nos espera com os 
amanhãs e todos os dias que virão. 
Repentinos? Não, mas necessários 

para as desejosas transformações 
visando um reinício do fim. 
Feliz Natal e um Ano Novo de muitas 
realizações!
Boa leitura.

Esta é uma época do ano em que 
costumamos trocar presentes e 
abraços, mas também é quando 
se comemora o aniversário de Jesus. 
O momento é propício para que 
relembremos todo o caminho traçado 
até o presente instante da vida, dentre 
eles os progressos e os sentimentos 
mais profundos. Pensar em metas, 
rever os conceitos e por em ordem 
tudo para nos prepararmos para 
o ano vindouro também se trata 
de uma missão; eis que vem um 
novo tempo, acontecimentos, amigos 
outros, bem como inúmeros desafios 
teremos ainda que percorrer. Diante 
disso, tome ciência de que você tem 
o direito de buscar a felicidade, 
onde quer que ela esteja, procure-a 
e quando encontrar agarre-a com 
todas as forças, não descuide, ela é 
esperta e pode fugir em uma pequena 
distração. Assim, almejando semear 
novos frutos, colhê-los e deleitar-se 
deles no ano que se aproxima com 
você, nosso leitor, o Jornal Expresso, 
na sua 54ª edição traz mais um 
periódico repleta de novidades para 
fechar o ano com chave de ouro 
e brindarmos todas as conquistas 
vivenciadas, mesmo entre altos 
e baixos. Colunas opinativas, 
notícias sobre o cenário político, 
entretenimento, aquecimento 
econômico, entre diversas outras 
coisas você encontrará neste espaço. 
Dessa forma, o JE e todos aqueles 
que fazem parte da produção deste 
instrumento te desejam um Feliz 
Natal e um Ano Novo repleto de 
realizações, alegria e muita saúde. E 
não esqueça: Quer saber? A gente 
conta!
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Traição
O vereador Adailson Pereira (PPS) 
afirmou que a candidatura vito-
riosa da companheira de partido 
Zefinha Moura (PPS) à presidência 
da Câmara foi um ato de traição 
da mesma, que já tinha se com-
prometido em apoiá-lo em reunião 
do partido.

Mudança de Lado
A eleição de Zefinha Moura pode 
ser o sinal de que a edil passa a 
integrar a base do prefeito Vilton 
Cunha. Zefinha foi eleita com os 
votos da base governista na Câ-
mara Municipal, mas fez parte 
do grupo do ex-prefeito Geraldo 
Gomes (DEM) nas eleições de 2012.

Inexperiente
Observadores da política currais-
novense garantem que a vereadora 
Zefinha Moura terá severas dificul-
dades na condução dos trabalhos 
da Câmara Municipal no próximo 
biênio. “Ela sequer conhece direito 
o regimento”, sentenciou uma voz 
experiente dos bastidores políticos.

Empresários nas Eleições
Começa a tomar força em Currais 
Novos a possibilidade de que um 
grupo de empresários da cidade 
se articule para ter candidatos sem 
vínculos políticos tradicionais. As 
conversas já dão conta que nomes 
para disputar a prefeitura e man-
datos de vereador já estão sendo 
ventilados e têm procurado filiação 
partidária.

Repeteco ou não?
Em Acari já começaram as ar-
ticulações em torno das eleições 
municipais que se avizinham. Há 
uma tendência para que o atual 
prefeito, Isaías Cabral (PMDB), con-
tinue ao lado de seu vice, Fernandão 
(PROS), mas há quem aposte que 
a vereadora Marineide (PMDB) 
poderá ocupar o espaço de vice.

Indefinição
Se a situação tem no atual prefeito 
um candidato natural, a oposição 
em Acari segue indefinida na disputa 
pela prefeitura em 2016. Uma das 
poucas coisas que parecem estar 
definidas é que o ex-prefeito Tom 
não deverá ser candidato.

EXPRESSO 
POLÍTICO

ZEFINHA MOURA É A PRIMEIRA MULHER A 
PRESIDIR A CÂMARA DE CURRAIS NOVOS

JUÍZA ELEITORAL 
ABSOLVE PREFEITO 
E VEREADOR DE 
CURRAIS NOVOS

Numa sessão tumultuada no 
último dia 11 de dezembro, a 
vereadora Zefinha Moura (PPS) 
foi eleita a presidente da Câmara 
de Municipal de Currais Novos para 
o próximo biênio. Dessa forma, a 
Mesa Diretora ainda contará com 
a vereadora Celinha (PROS), como 
vice-presidente, a vereadora Dadá 

(PROS), como primeira secretária, 
e o vereador Odon Jr. (PT), como 
segundo secretário.

Tendo obtido o mandato de 
vereadora no arco de alianças 
adversário do prefeito Vilton Cunha 
(PR), a primeira mulher a presidir 
a Câmara Municipal de Currais 
Novos contou com os votos da base 

do gestor para eleger-se Presidente 
da Câmara pelos próximos dois 
anos. Votaram nela, além dos 
membros da Mesa Diretora eleita, os 
vereadores Eduardo Pontes (PROS), 
Izinho Brandão (PSB) e Narciso 
Vidal (PR).

Os edis Sérgio da CHESF 
(PSDC), Adailson Pereira (PPS) 

e João Neto (DEM), após críticas 
severas durante a sessão em que 
ocorreu a eleição, tendo inclusive 
feito inúmeras denúncias envolvendo 
a gestão do legislativo municipal, 
se retiraram da sessão e não 
participaram da votação. O vereador 
Ivonaldo Trajano (PMDB) não 
compareceu a ocasião.

Em sentença publicada no último 
dia 15 de dezembro, a juíza Maria 
Nadja Bezerra Cavalcanti, da 20ª 
Zona Eleitoral, julgou improcedentes 
uma Ação de Impugnação de 
Mandato Eletivo (AIME), em 
desfavor do prefeito Vilton Cunha 
(PR), e uma Representação por 
Captação Ilícita de Sufrágio, movida 
contra o vereador Ivonaldo Trajano 
(PMDB).

A ação proposta contra o 
atual prefeito pela Coligação 
Competência com Honestidade 

(DEM-PPS-PSDC-PRB-PSC-PRP) 
alegava que o prefeito praticara 
abuso de poder econômico nas 
eleições de 2012 e, por tal motivo, 
deveria ter seu mandato cassado e 
convocadas novas eleições. A juíza 
entendeu que não houve abuso de 
poder econômico, mesmo com a 
reprovação das contas de campanha 
do então candidato.

Já a ação proposta em desfavor 
do vereador Ivonaldo Trajano foi 
de autoria do Ministério Público 
Eleitoral e alegava suposta captação 

ilícita de sufrágios, a compra 
de votos. No entendimento da 
magistrada as provas juntadas aos 
autos do processo não comprovavam 
de forma inequívoca que houve a 
prática vedada pela legislação, 
dessa forma foi negado o pedido 

do Ministério Público Eleitoral.
Ambas as decisões são passíveis 

de recurso junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral. A coligação 
Competência com Honestidade deve 
recorrer da decisão. O Ministério 
Público não se manifestou.

Mesa Diretora da Câmara de Currais Novos será presidida por Zefinha Moura (PPS) e vice Celinha (PROS), tendo ainda a vereadora Dadá (PROS) como primeira 
secretária, e o vereador Odon Jr. (PT) como segundo secretário.

Vilton Cunha (PR) Ivonaldo Trajano (PMDB)
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NOME DE EUGÊNIO LINS 
COMEÇA A APARECER 
NA DISPUTA PELA 
PREFEITURA EM 2016

CARLSON GOMES DEVERÁ 
ASSUMIR COMANDO DA 
RÁDIO OURO BRANCO

Nas rodas políticas de Currais 
Novos começa a circular o nome do 
vereador licenciado e atual secretário 
municipal de Ação Social, Eugênio 
Lins (PROS), para disputar a cadeira 
de prefeito do município nas próximas 
eleições. Irmão do ex-prefeito Zé 
Lins (PMDB), Eugênio seria o nome 

apoiado por ele e pelo deputado 
estadual Ezequiel Ferreira (PMDB).

Eugênio não assume publicamente 
a posição, mas interlocutores 
confirmam que o nome dele vem 
sendo cogitado para a disputa e que 
o mesmo só não disputará o mandato 
de prefeito se houver um entendimento 

entre o prefeito Vilton Cunha (PR) 
e o grupo liderado pelo deputado 
Ezequiel. A relação entre os dois 
está estremecida desde o resultado 
das eleições, quando mesmo com o 
apoio do prefeito e de vários vereadores 
o deputado foi apenas o terceiro mais 
votado na cidade.

A Rede Tropical de Comunicação 
tem promovido diversas mudanças 
no comando de suas afiliadas, em 
Caicó a médica Verônica Alcântara 
assumiu no início do mês a direção 
da Rádio Seridó, e em Currais Novos 
quem deverá passar a conduzir os 
rumos da Rádio Ouro Branco será 
o advogado Carlson Gomes.

Apesar das conversas ainda 

estarem em andamento e a mudança 
não ter acontecido, já é dado 
como certo que a partir de 2015 
será Carlson quem comandará 
a emissora. Inclusive o mesmo 
já tem discutido com pessoas 
próximas modificações na grade 
de atividades diárias, objetivando 
tornar a programação mais atraente 
para os ouvintes.

A tomar como exemplo as 
mudanças que Dra. Verônica 
vem realizando na Rádio Seridó, 
em Caicó, os ouvintes da Rádio 
Ouro Branco devem aguardar 
também transformações na rádio 
curraisnovense nos novos rumos que 
a Rede Tropical de Comunicação 
vem seguindo, tudo com o intuito 
principal de aumentar a audiência.
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A Escola Estadual Tristão de 
Barros, localizada em Currais Novos, 
sempre cumprindo o seu papel social 
e incentivando seus alunos a gostarem 
de estudar, especialmente fazendo uso 
de disciplinas que mesclem a teoria à 
prática, anualmente articula junto à 
equipe de professores e discentes do 
último ano do ensino médio a feitura 
de projetos, e neste ano foi à vez de 
trabalhar os conceitos de consumismo, 
lixo eletrônico, sustentabilidade e 
tecnologia assistiva.

Como se não bastasse toda a 
movimentação que essa atividade por 
si gera, a instituição resolveu inscrever 
o projeto currais-novense  “Equilíbrio 
– para uma inclusão sustentável e um 
meio ambiente melhor”, no 1º Encontro 
de Educação, nominado de “Respostas 
para o Amanhã”, concurso regional 
de Cidadania Corporativa organizado 
pela Samsung. De cunho educativo, o 
programa teve como objetivo estimular o 
envolvimento da juventude na apresentação 
de soluções práticas aos problemas 
enfrentados no dia a dia mediante o 
desafio: “Como a matemática e a ciência 
podem melhorar a sua comunidade?”.

Representado pela turma do 3º ano 
A, com 32 alunos, a coordenação do 
professor de física, Ivanês Alexandrino, 
e com a colaboração da diretora Elba 
Alves, o projeto consistiu na retirada 
do lixo eletrônico do meio ambiente e 
no reaproveitamento desses produtos 
no desenvolvimento de tecnologia 
assistida, produzindo equipamentos para 
pessoas com necessidades especiais, por 
exemplo, os protótipos de uma cadeira 
motorizada (equipada com esses materiais 
reciclados e de baixíssimo custo), um 

mouse (transforma caracteres em palavras 
e auxilia na leitura ampliada) e uma 
bengala (com sensor que detecta os 
obstáculos através de uma pulseira 
vibratória). Ele concorreu com mais 
360 outros, de todo o país, e após um 
longo trabalho foi eleito pela comissão 
julgadora do concurso como o grande 
campeão brasileiro desta edição do 
Prêmio, que já havera selecionado 
seis produções, sendo estas do Peru, 
Chile, Panamá, Argentina, México e 
Colômbia.

“O projeto traz o tema de forma 
inovadora, sustentável, foi praticado 
através da pesquisa científica, da in-
terdisciplinaridade, com visão global e 
local, além da responsabilidade social 
de recolher e dar um destino correto 
ao lixo eletrônico, problema mundial, 
e ainda através da sua reciclagem criar 
protótipos de tecnologia assistiva para 
atender as necessidades de mobilidade de 
pessoas da escola e da comunidade com 
algum tipo de deficiência, melhorando 
assim a qualidade de vida das pessoas 
da localidade”, disse a gestora Elba.

Até chegar a ser selecionada, a equipe 
atravessou um longo caminho, no qual 
consistia em três passos iniciais: inscrição 
e escolha entre os vinte melhores do 
país; visita do avaliador da Samsung, 
que realizou uma plenária com alunos, 
diretoria e comunidade; e por último, 
a feitura de um vídeo apresentando o 
projeto em apenas 3 minutos, com o 
auxílio de uma câmera e um notebook 
enviado a escola. Em seguida, a produção 
passou por uma avaliação por meio 
do voto popular, no youtube, e pelo 
júri técnico, encerrando-se no dia 05 
de dezembro.

Quando chegaram a São Paulo, 
nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, tudo 

custeado pela Samsung, Elba, Ivanês 
e os alunos Bruno Henrique, Bruno 
Alan, Ingrid Larissa, Jéssica Beatriz e 
Matheus Vinícius foram em busca do 
tão sonhado prêmio. Lá havia um stand 
montado com o vídeo sendo reproduzido 
e seria anunciado o projeto vencedor 
do Brasil. “Nós estávamos preparados 
para qualquer resultado, mas quando 
nos deparamos com a dimensão do 
evento e do quanto nós já tínhamos 
avançado, aí despertou uma vontade 
de ir além. A cada etapa ultrapassada 
ganhávamos mais esperanças”, revelou 
cheio de emoção o professor Ivanês.

Com o resultado a conhecimento 
de todos e um belo projeto produzido, 

bem como em total funcionamento 
para ajudar outras pessoas, a Escola 
Estadual Tristão de Barros brilhou 
em todos os sentidos. Participaram 
deste encontro jornalistas de diversos 
países, executivos da Samsung do Brasil 
e do Mundo, representantes sociais de 
Universidades e ONGs da América 
Latina, tais como UNESCO, Reduca 
PUC-Valparaíso, Glasswing, CENPEC, 
CONSED, entre outros.

A instituição currais-novense recebeu o 
prêmio do CEO da Samsung na América 
Latina, Pedro Kim; ganhou uma sala 
interativa com uma TV de 60 polegadas 
que funciona junto a 40 tablets; Samsung 
Smart School e Tech Institute, para a 

formação dos professores; 40 máquinas 
fotográficas para os alunos; além de 
um tablet Samsung Galaxy Tab S, 16 
GB para a diretora e o professor. Vale 
lembrar que o concurso continua, pois 
o projeto agora irá concorrer com as 
escolas da América do Sul, já também 
selecionadas.

Dessa forma, com um currículo 
diferenciado que inclui um Atendimento 
Educacional Especializado a crianças 
e adolescente com alguma necessidade 
especial, propondo ainda um ensino 
médio inovador, atividades integradoras, 
formação geral e uma equipe vocacionada, 
o Tristão destaca-se como uma escola 
referência no RN.

“RESPOSTAS PARA     
  O AMANHÃ”

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

ESCOLA ESTADUAL TRISTÃO 
DE BARROS É CAMPEÃ 
NACIONAL DO PRÊMIO 
SAMSUNG 

A equipe da Escola Estadual Tristão de Barros realizou seu projeto e conquistou o prêmio pensando globalmente e agindo localmente. 
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A indústria leiteira do Rio Grande 
do Norte ganhará um grande reforço 
em suas atividades comerciais com o 
surgimento da “A2L Laticínios Indústria 
e Comércio”, empresa currais-novense 
criada com a meta de fazer renascer no 
município, e principalmente na região, 
uma das atividades econômicas que 
mais elevaram o nome da cidade para 
além das fronteiras estaduais. 

Todo este caminho de futuro 
próspero será conduzido por duas 
marcas genuinamente sertanejas: a 
Laticínios Sertão Seridó e a Sertão 
Seridó Fruit. Com a expectativa de 
gerar cerca de cem empregos diretos 
e indiretos, o sucedido empresário José 
Aureliano Bezerra, atuante no mercado 
de Currais Novos com as empresas 
TLL Locações e AHB Engenharia, ao 
lado de sua esposa Lyzandra Bezerra, 
juntos prometem aquecer o comércio 
e a economia local com este novo 
empreendimento, gerando grandes 

perspectivas de crescimento. 
Surgindo com a maior estrutura física 

de laticínios do Estado e contando com 
uma grande diversidade de equipamentos, 
a empresa terá na “Laticínios Sertão 
Seridó” o seu maior investimento, 
devido aos inúmeros produtos que 
estarão disponíveis – em breve –  para o 
seleto consumidor seridoense, com uma 
variedade de queijos, iogurtes, bebidas 
lácteas e leite. “O investimento que fizemos 
condiz com o que queremos para nossa 
empresa, ou seja, produzir com qualidade 
para os nossos consumidores e sempre 
trazer inovações em produtos. Ainda, 
queremos fortalecer a economia local, 
gerar mais empregos, promover ações 
sociais, e assim mostrar que estamos 
comprometidos com o desenvolvimento 
regional”, disse o empresário. 

A A2L terá um rigoroso controle de 
qualidade, desde o início na recepção 
da matéria-prima (leite) até a finalização 
do produto, e contará com um espaço 
estruturado e organizado para o 
crescimento da produção, além de 
acomodar centenas de funcionários 

e profissionais especializados para 
atuarem na fabricação dos produtos. 
Tudo isto já a credencia a chegar aos 
mercados de outras localidades do RN.

 Com toda esta expectativa de sucesso 
em seus primeiros dias de atividade, 
a A2L também traz uma inovação: o 
surgimento da submarca “Liv”, que 
significa VIDA no idioma sueco. A linha 
de produtos da família “Liv” traz um 
diferencial nos tradicionais iogurtes e 
bebidas lácteas. Em 2015 a expectativa 
é que sejam inseridas no mercado novas 
linhas equiparadas a esta. “A Sertão 
Seridó trará um novo conceito em 
produtos lácteos e a nossa prioridade 
será a qualidade, bem como a excelência 
dos nossos produtos, além de sempre 
buscarmos oferecer ao consumidor 
inovações em sabores”, disse Lyzandra.

 A instalação da A2L em Currais Novos 
já apresenta uma grandiosa contribuição 
para a capacitação profissional no setor de 
laticínios, principalmente com a parceria 
com o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte – IFRN/Campus Currais Novos 

por meio de estágios, que desenvolverá 
novos projetos para o fortalecimento 
desta área e, consequentemente, da 
economia local.

 A2L Laticínios Indústria e Comércio
End.: Rodovia BR-226, s/n, Bairro 
Paizinho Maria - Currais Novos/RN
Tel.: (084) 3431-2656

ECONOMIA
GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

CURRAIS NOVOS DE VOLTA AO 
CENÁRIO DA INDÚSTRIA LEITEIRA
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Após a finalização da programação 
social, que contemplou jantar, shows 
musicais, leilões, entre outras atividades, 
o evento vivenciou um encerramento 
grandioso, não diferente de anos 
anteriores.

Uma multidão de fiéis caminhou 
pelas ruas do bairro JK em Currais 
Novos, na tarde do dia 08 de dezembro, 
na procissão da 22ª Festa da Imaculada 
Conceição, segunda padroeira do 
município, festejo este que acontece 
tradicionalmente no mês referido.

Neste ano a festa teve um significado 
ainda maior para ser celebrado: os 160 

anos da proclamação do “Dogma” 
da Imaculada, ou seja, a definição da 
Santa como “sem mancha ou mácula”, 
segundo a tradição católica definida 
em 1854 pelo Papa Pio IX.

Na missa solene de encerramento da 
festa, a qual teve a presença de padres 
de Currais Novos e região, o padre 
Marquinhos, pároco da Imaculada, 
agradeceu a participação de todos 
os fiéis nos dez dias de celebrações e 
aos patrocinadores da festa. 

Em mensagem à população, o 
prefeito Vilton Cunha lembrou que 
a festa da Imaculada “é um presente 
de Deus para Currais Novos, pois 
sempre a primeira novena coincide 

com o aniversário da cidade, que no 
último dia 29 completou 94 anos”, 
afiançou ele.

Logo, depois da missa o coral 
“Mãe Imaculada” cantou o hino da 
Santa, enquanto belíssimos fogos 

abrilhantaram o céu. Ainda durante a 
noite aconteceu o corte do tradicional 
Bolo da Imaculada. 

A terceira edição do Currais Rock, 
evento que tem se consolidado na agenda 
cultural de Currais Novos e região, encerra a 
programação da cena rock n’ roll da cidade 
em 2014. 

O evento acontecerá no próxima dia 27, 
no anfiteatro da Praça Tetê Salustino, espaço 
já adotado pelos rockeiros da cidade para 
a realização de festas. Nove bandas irão se 
apresentar na ocasião esse ano, sendo duas 

bandas convidadas e sete atrações locais.
Na edição do ano passado o evento lotou 

o mencionado espaço com visitantes de 
diversos municípios do RN e da região, a 
expectativa se repete para a edição de 2014. 
“O evento começou como uma brincadeira 
para reunir bandas que faziam a cena do 
rock n’ roll local há 15 anos, mas hoje 
conseguimos envolver várias gerações de 
bandas e fazer a cena local voltar a produzir 
bons trabalhos”, destacou Fahad Mohammed, 
organizador do evento.

TRADIÇÃO

MUSICALIDADE

JEAN SOUZA
DO JE RN

JEAN SOUZA
DO JE RN

ENCERRAMENTO DA FESTA DA 
IMACULADA CONCEIÇÃO 2014 SE 
DEU COM GRANDE PROCISSÃO 

CURRAIS ROCK III ENCERRA O ANO DO 
ROCK N’ ROLL CURRAISNOVENSE

Uma multidão prestigiou a procissão e missa de encerramento da Festa Imaculada 2014. 



A Del Rayssa Lingerie, empresa 
seridoense com sede em Jucurutu, 
especialista na produção de moda 
íntima, venceu na categoria “Indústria” 
o Prêmio Competitividade para 
Micro e Pequenas Empresas, MPE 
Brasil. A cerimônia de premiação 
foi realizada no dia 09 de dezembro, 
no Sebrae em Natal. 

Definida como a grife de moda 
íntima do nordeste do Brasil que 
mais oferece conforto, beleza e 
inovação em suas peças, a Del 
Rayssa nasceu em 1995, pela 
criatividade e iniciativa de Fátima 
Menezes. 

A empresa, visando sempre o 
bem estar dos seus clientes, sejam 
eles homens ou mulheres, vem 
ao longo dos anos alcançando 
um crescimento exponencial, 
agregando estilo e qualidade 
na fabricação de seus produtos. 
Para isso, o investimento em 
matéria-prima, máquinas de última 
geração, qualificação profissional 
dos colaboradores e a parceria 
com os clientes fazem desta marca 
um sucesso, e essa premiação só 
vem a ressaltar todo o potencial 
transparecido ao longo do período 
da grife no mercado consumidor.

“Chegar até a final já seria 
uma grande conquista, mas vencer 
em 1° lugar no Rio Grande do 
Norte foi de arrepiar”, comentou 

de forma bastante emocionada 
Fátima Menezes, proprietária 
da marca. A empreendedora 
estava acompanhada do esposo 
Menezes, da filha Monayra Rayssa 
e funcionários da Del Rayssa. Vale 
salientar que mais de 1.000 empresas 
concorreram ao prêmio e apenas 
07 foram finalistas.

Atualmente, a Del Rayssa 
encontra-se instalada no Rio 
Grande do Norte e na Paraíba 
com seis lojas próprias, mais de 
5.000 revendedoras cadastradas, 
comporta 145 colaboradores diretos 
na fábrica e em suas lojas, além de 
confeccionar em média 120.000 
peças por mês, almejando ainda 
expandir essa produção a cada 
ano que passa.

Tem mais! Com o objetivo de 
conquistar um maior mercado, 
e percebendo a grande procura 
pelas suas peças, a Del Rayssa 
planeja para o segundo semestre 
de 2015 realizar o lançamento 
do comércio virtual, ou seja, a 
venda pela internet e em 2016 a 
expectativa é de padronizar seus 
procedimentos comerciais e de 
atendimento das lojas, através do 
sistema de franquias. 

Vale salientar, por fim, que a 
empresa, sempre ambicionando 
em concretizar novos projetos, 
inaugurou em Currais Novos, 

no último dia 12 de dezembro, 
sua mais nova loja Del Rayssa 
Kids, a qual contempla tudo em 
roupa infantil. “Alcançamos uma 
posição de destaque no mercado 
nordestino de lingerie em motivo 
da variedade e beleza de nossos 
produtos, além dos benefícios e 
atendimento diferenciado ao cliente, 
que com certeza faz a diferença”, 
concluiu Menezes.

SOBRE O PRÊMIO MPE 
BRASIL

O MPE Brasil – Prêmio de 
Competitividade às Micro e 
Pequenas Empresas é promovida 
pelo Sebrae Nacional, Movimento 
Brasil Competitivo (MBC) e Gerdau, 
com apoio técnico da Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ). 

A iniciativa reconhece conceitos 
inovadores e boas práticas de gestão 
em diversos setores da economia. As 
organizações concorrentes são aferidas 
pela qualidade da administração 
e capacidade inovadora, por meio 
da utilização do questionário de 
autoavaliação, tendo como base o 
Modelo de Excelência da Gestão 
(MEG), da FNQ.

EM DESTAQUE
DEL RAYSSA CONQUISTA
1° LUGAR NO PRÊMIO MPE BRASIL

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

Fátima Menezes, empresária da Del Rayssa, recebe o prêmio MPE Brasil.

Empresários Menezes e sua esposa Fátima, proprietários da Del Rayssa, 
festejam a conquista do prêmio.

Empreendedora e criadora da grife de moda íntima, Fátima, com repre-
sentantes do SEBRAE.

Equipe Del Rayssa se reúne para receber a premiação na categoria “In-
dústria” do MPE Brasil. 
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A Prefeitura Municipal de Currais 
Novos encontra-se instalando a 
terceira “Academia Popular” do 
município no bairro Paizinho 
Maria, que funcionará na Praça 
“Aproniano Pereira”, em frente ao 
Centro Municipal de Reabilitação 
“Crindélia Bezerra”. 

Esta academia será a terceira 
construída pela Prefeitura e beneficiará 
as pessoas de um dos bairros mais 
populosos do município. Os serviços 
de instalação dos equipamentos e 
construção da estrutura estão em 
fase de conclusão pela equipe da 
Secretaria Municipal de Obras. Os 
equipamentos serão importantes 
para a prática de exercícios físicos 
e melhoria da qualidade de vida da 

população daquele bairro. 
As academias populares de 

Currais Novos fazem parte do projeto 
“Academia na Praça”, da Prefeitura/
Secretaria Municipal de Saúde, que 
promove diversas ações de promoção e 
qualidade de vida, como caminhadas, 
atividades físicas em largos e espaços 
públicos, além de acompanhamento 
da equipe de profissionais do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família – NASF. 

Já foram construídas as academias 
do Largo Júnior Toscano (Bairro JK) e 
da Avenida Cel. José Bezerra (Centro), 
e a expectativa é que a nova academia 
do Paizinho Maria seja inaugurada 
em breve. A academia popular da 
localidade referida contará com 
diversos aparelhos, tais como: rotação 
diagonal, leg press, multi exercitador, 
esqui-triplo, alongador vertical, etc. 

Incentivar as crianças de até 
08 anos a ler e resolver as quatro 
operações matemáticas é o principal 
e mais importante objetivo do “Pacto 
Nacional de Alfabetização na Idade 
Certa”, programa desenvolvido pelo 
Ministério da Educação e que em 
Currais Novos é coordenado pela 
Prefeitura Municipal, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação, em 
parceria com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. 

No início de dezembro aconteceu 
no auditório da CDL o encerramento 
da segunda etapa do seminário de 
formação dos professores municipais 
no PNAIC, evento que contou 

com a presença do prefeito Vilton 
Cunha, da secretária municipal 
de educação Aparecida Medeiros, 
Maria de Lourdes e Fábia Lira 
representando os orientadores de 
estudo do pacto, Fátima Azevedo 
representando os gestores escolares 
da rede municipal, Francisca de Fátima 
Tavares representando os professores 
cursistas, Leyse Luana representando 
os alunos do ciclo de alfabetização da 
rede municipal, além de educadores, 
formadores, equipe da SEMEC e 
alunos. 

O gestor municipal afirmou 
que a educação no Brasil é “um 
grande desafio” e que os governos 
precisam agir rapidamente para 
mudar a realidade. “Muitos países 

desenvolvidos possuem uma ampla 
preocupação com a educação, fato 
é que nosso país já avançou bastante 
com programas importantes como 
estes, mas muito ainda tem que ser 
feito”, disse. 

Vilton destacou seu empenho e 
da Prefeitura a favor da melhoria da 
educação municipal nesses dois anos. 
“Valorizamos os professores com o 
reajuste salarial e estamos encarando os 
desafios para avançarmos ainda mais. 
Queremos que em 2015 tenhamos 
mais alunos matriculados na rede 
municipal de ensino”, comentou. 

“Os avanços conquistados pela 
educação municipal nesses dois 
anos foram cruciais, e o trabalho 
dos professores e da nossa equipe foi 

fundamental para estas conquistas”, 
ressaltou Aparecida afirmando que 
em 2015 os benesses serão ainda mais 
perceptíveis e lembrando também que 
as ações realizadas pelo pacto em 2013 

apresentaram grandes avanços nos 
índices educacionais do município, 
como o crescimento no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
– IDEB de algumas escolas.

BAIRRO PAIZINHO MARIA 
RECEBE INSTALAÇÃO DA 
“ACADEMIA POPULAR”

DEZENAS DE PROFESSORES APERFEIÇOARAM 
SEUS CONHECIMENTOS NO PNAIC EM 2014

JOÃO BEZERRA
DO JE RN

JOÃO BEZERRA
DO JE RN

Academia Popular instalada no Paizinho Maria disporá de diversos equipamentos em benefício da população.

Evento de encerramento do Seminário de Formação dos Professores Municipais 
no PNAIC contou com participação de autoridades e educadores.
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As compras de fim de ano sempre 
são um bom momento para o comércio 
em geral, há um aumento natural nas 
vendas em razão das festividades do 
mês de dezembro, não só o Natal e o 
Ano Novo, mas a proximidade com 
um novo ano faz com que aconteçam 
as famosas confraternizações, sejam 
de amigos de infância, amigos da 
universidade ou amigos do trabalho, 
ou tudo isso ao mesmo tempo.

O comércio então vende mais, 
também com ajuda do repasse do 
décimo terceiro salário, que faz 
com que as pessoas tenham a renda 
duplicada no fim de ano e possam, 
naturalmente, gastar mais. Entretanto, 
sabemos que o instante é de cautela 
no setor econômico, e na hora de 
fazer as compras precisa-se melhor 
analisar no que investir.

Na Microfácil Informática as vendas 
na primeira quinzena de dezembro 
superaram em cerca de um quarto as 
vendas do mesmo período de meses 
anteriores, uma melhora ainda é 
esperada na segunda metade do mês 
quando os trabalhadores receberem 
o décimo terceiro. “Normalmente a 
segunda metade do mês é melhor, pois 
as pessoas já têm recebido o décimo”, 
destacou a empresária Renata Cruz.

Vale salientar que algumas empresas 
em Currais Novos têm optado por 

estender o horário de funcionamento 
nesta época do ano, ambicionando 
assim facilitar a vida do consumidor, que 
comumente em meio aos afazeres diários 
deixa para realizar as compras natalinas 
em cima da hora, e consequentemente 
o comerciante adquire a uma maior 
perspectiva de vendas com essa escolha.

De acordo com a presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas, Francisca 
Galvão, uma melhora nas vendas já vem 
sendo percebida desde que a iniciativa 
privada pagou a primeira parcela do 
décimo terceiro no fim do mês de 
novembro. “Os associados esperam 
uma melhora ainda maior quando o 

funcionalismo público também receber 
o décimo terceiro”, afirmou.

A CDL realiza a já tradicional 
promoção “Natal Premiado”, com a 
participação de mais de 100 empresas. 
“Cerca de 300 mil cupons dos sorteios 
já foram distribuídos pelas empresas 
participantes, e a expectativa é que até 

o fim do mês o número chegue a 400 
mil cupons”, destacou Rudson Cunha, 
secretário da CDL. Os cupons são 
entregues a cada vinte e cinco reais 
em compras, assim sendo a circulação 
de dinheiro no comércio local pode 
atingir a marca de R$ 10 milhões de 
reais até o fim do ano.

CURRAIS NOVOS
FAHAD MOHAMMED
DO JE RN

COMÉRCIO SINALIZA BOA EXPECTATIVA 
PARA AS VENDAS DE FINAL DE ANO

Final de ano movimenta o comércio de Currais Novos e traz consigo boas expectativas de vendas.
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Meio Ambiente30 DE NOVEMBRO 201414 O automóvel que 
você procura
está aqui!

Anuncie com a gente
(84) 9962-5232

Jornal Expresso

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

MERIVA 2003 C. GÁS- BOLA VEICULOS 
(84) 3431-1379| 9963-1051

S-10 EXECUTIVA 2010 BOLA VEICU-
LOS  (84) 3431-1379| 9963-1051

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

SANDERO AUTHENTIQUE 16V HI-4P  
2011/2012 (AR-DR-TR) MARCELO´S VE-
ÍCULOS (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

JEEP 2004 MOTOR OPACA - BOLA VEI-
CULOS  (84) 3431-1379| 9963-1051

FUSION 2007 (COMPLETO)  BOLA VEI-
CULOS  (84) 3431-1379| 9963-1051

SIENA MPI FIRE ELX 8V 4P MANU-
AL 1.4 2008/2008 (AR-DH-VE-TR-SOM) 
MARCELO´S VEÍCULOS (84) 3412-2368| 
9657-6767| 8897-4988

HONDA CIVIC 2005/2005 (COMPLETO) 
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

GOL 2011 (AR) BOLA VEICULOS  (84) 
3431-1379| 9963-1051

C-200 OUTDOOR 2011 (COMPLE-
TO) BOLA VEICULOS  (84) 3431-1379| 
9963-1051

UNO EVO WAY 8V 4P MANUAL 1.0 
2011/2012 (COMPLETO) MARCELO´S VE-
ÍCULOS (84) 3412-2368| 9657-6767| 
8897-4988

C3 2005/2005 (COMPLETO) MARCELO´S 
VEÍCULOS (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

LAND ROVER 2011 DISEL -BOLA VEI-
CULOS  (84) 3431-1379| 9963-1051

STRADA MPI FIRE CS 8V MANUAL 1.4 
2010/2011 (AR-TR) MARCELO´S VEÍ-
CULOS (84) 3412-2368| 9657-6767| 
8897-4988

CERATO EX2 SEDAN 16V 4P MANUAL 1.6 
2010/2011 (COMPLETO) MARCELO´S VE-
ÍCULOS (84) 3412-2368| 9657-6767| 
8897-4988

CORSA MPFI MAXX SEDAN 8V 4P MANU-
AL 1.0 2007 (AR-DH-VE-TR) 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

RANGER XL 2.2 -BOLA VEICULOS  (84) 
3431-1379| 9963-1051

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

CLASSIC MPF1 VHCE LS 8V 4P MANUAL 
1.0 2011/2012 (COMPLETO) MARCELO´S 
VEÍCULOS (84) 3412-2368| 9657-6767| 
8897-4988

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

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

UNO EVO WAY 8V 4P MANUAL 1.0 
2011/2012 (COMPLETO) MARCELO´S VE-
ÍCULOS (84) 3412-2368| 9657-6767| 
8897-4988
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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*

As cidades de Currais Novos e 
Acari vivem um terrível colapso de 
água e o abastecimento está cada 
vez mais ameaçado com a situação 
crítica do Açude Gargalheiras. 

Há alguns meses está em curso o 
processo para a construção de uma 
adutora de engate rápido que possa, 
senão solucionar, amenizar a crise 
de água que faz a população sofrer. 
Contudo, até o presente momento, 
parece que as coisas não evoluíram 
muito, pelo menos é o que pode 
ser notado. 

O processo, que acontece 
aos cuidados do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS), já está na conclusão da 

fase de licitação, tendo inclusive uma 
empresa considerada vencedora 
do certame, a GAID Construções 
LTDA. 

Diante desse fato, o Jornal 
Expresso apurou, no entanto, que 
um recurso apresentado pela segunda 
colocada no certame acima pontuado, 
a Imperatriz Poços e Irrigações, tem 
atrasado o andamento do processo, 
o que, consequentemente, retarda a 
feitura do projeto, e assim, os sonhos, 
bem como esperanças, da população 
diminuem dia após dia.

Havia a expectativa que ainda 
esse ano fosse publicada a Ordem de 
Serviço para que as obras, que são 
de caráter emergencial, pudessem 
ser iniciadas, mas o mais provável é 
que isso só aconteça no próximo ano.

Com a chegada do verão 
aumentam as atividades realizadas 
ao ar livre, principalmente as deliciosas 
visitinhas à praia, tão comuns nesses 
períodos, e assim não expor-se ao sol 
é inevitável. 

De acordo com o portal da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia, 
a radiação solar se dá com mais 
intensidade sobre a Terra, e a 
exposição das pessoas por mais tempo 
aos raios solares aumenta o risco de 
queimaduras, câncer da pele e diversos 
outros problemas. Desta forma, não 
podemos deixar a fotoproteção de 

lado, é preciso estar atento.
Então, as dicas para curtir a estação 

mais quente do ano sem colocar a 
saúde em temeridade, além do uso 
constante e intensificado do filtro 
solar, são: roupas em algodão e bem 
confortáveis; chapéus podem dar um 
ar “clean” e “fashion” no seu look, e 
ainda te protegem; frequente lugares 
ensolarados no início do dia, no 
máximo até às 10h, e depois somente 
após as 16h; e abuse do óculos de sol, 
pois este contribui para a prevenção 
de cataratas e/ou lesões na córnea.

Quanto aos hábitos diários, em 
motivo das temperaturas mais elevadas, 
a ocasião exige uma hidratação 

redobrada, por dentro e por fora. 
Logo, beba bastante água, sucos de 
frutas e água de coco; aplique um bom 
hidratante todos os dias, ajudando a 
manter a quantidade de água na pele 
entre 10% a 30%; a temperatura da 
água para o banho deve ser fria ou 
morna, para evitar o ressecamento; 
consuma alimentos como cenoura, 
abóbora, mamão, maçã e beterraba, 
pois contêm carotenóides, substância 
que se deposita na pele e retém as 
radiações ultravioletas; e, frutas e 
legumes com alto teor de água e com 
baixo teor de carboidratos e muitas 
fibras também são muito comuns.

Segundo o portal pontuado acima, 

a combinação sol, praia, areia ou 
piscina mais o excesso de suor elevam 
o risco de algumas doenças da pele, 
tais como micoses, brotoejas, manchas, 

sardas brancas e também acne solar. 
Não durma no ponto, as doenças de 
pele estão esperando um vacilo seu 
para se instalarem.

COLAPSO D’ÁGUA

OS CUIDADOS COM A PELE NESTE 
PERÍODO DEVEM SER REDOBRADOS
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A NOVELA DA ADUTORA PARA 
CURRAIS NOVOS E ACARI CONTINUA
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Assim como todos os períodos 
iniciam, eles encerram. E, em 
como todos os períodos anuais, 
haverá sempre aqueles detalhes 
preocupantes e observáveis, dentre 
esses que cada um analisa ao seu 
modo, está (no meu ponto de vista) o 
consumismo, esse hábito desvairado 
que alimenta o prazer, a satisfação 
e o ego, na maioria das vezes a 
troco de nada. 

O mais preocupante nesse meio 
de consumo não é o consumo 
em si - digo isso, porque o ato de 
consumir é fundamental para o 
desenvolvimento econômico, pois 
aquece o mercado e a produção, 
gera renda e emprego – mas a partir 
do momento que o sufixo “ismo” se 
aloja, inicia-se o ato de ultrapassar 
limites, transformar as pessoas, 
idealizar que é melhor ter do que 
ser. No momento que esse hábito 
vira incentivo para “ascenção” de 
classes (que cada vez mais ganham 
o poder de compra e se atolam em 
dívidas), no momento em que os 
livros são descriminalizados e os 
corpos precisam ser adornados para 

tornarem-se visíveis numa sociedade 
excludente, onde ficam os valores?

Os presentes que não estão no 
mercado não tem propaganda, 
não estão dentro de campanhas 
de marketing, nem são rotulados. 
Porém, estão dentro de nós, acredito 
que ainda resta algo dentro de 
cada um, um pouco de valor, de 
significância, de carinho, afeto, 
solidariedade. 

Falar de papai Noel é fácil, 
mas falar sobre humildade, 
amor, orientação sexual, drogas, 
educação, violência, honestidade, ou 
simplesmente ouvir, nem que seja 
por pouco tempo, mas ouvir. Esses 
presentes, em forma de palavras, de 
direcionamento, atenção e cuidado. 
Estes estão sendo esquecidos nas 
prateleiras de nós mesmos, seja 
talvez pelo ritmo frenético que 
cada um leva a vida, dançando 
loucamente no tempo que não 
voltará. 

E é com essa preocupação que 
2014 vai aos poucos se despedindo, 
deixando para trás marcas em cada 
um.  E como todo texto natalino 

dita repetitivamente, anos após ano, 
reforço: É época de renovar-se, de 
perdoar a si mesmo, deixar com 
o ano as mágoas, desavenças, 
decepções, erros. A cada nova 
caminhada é necessário desfazer-se 
de algumas coisas da bagagem. 

O corpo e alma pedem uma 
faxina, não aquela recorrente, mas 
uma faxina geral. Observar-se, olhar 
para si e deixar que as outras pessoas 
se olhem também. O intuito dos 
fins é esse, os que já não podem se 
avaliar, deixam o legado para os que 
se mantiveram perto. Que neste 
final de ano você possa esvaziar-se, 
esvair-se, deleita-se na paz interior, 
no perdão e principalmente no amor 
a si mesmo e ao próximo, sem esse 
materialismo todo. 
Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 
Abraços calorosos.

Fim de ano, Natal e Ano novo se 
aproximando e qual a melhor forma 
de reunir a família? É isso mesmo que 
você está pensando, fazendo uma bela 
e farta ceia cheia de comidas de todos 
os tipos, incluindo um amplo uso de 
alimentos industrializados. Então, você 
come exageradamente e não percebe que 
aquela “simples” comida da sua ceia, em 
excesso, pode ser altamente prejudicial 
ao seu organismo. 

Nosso corpo funciona como um filtro, 
onde através da entrada dos nutrientes 
ele seleciona o que é necessário e expele 
os excessos do que não é bom, porém, o 
organismo não é seletivo o suficiente para 
assimilar tudo o que é exposto, devido a 
isso, alguns desses resíduos alimentares 
ficam acumulados nos tecidos orgânicos, 
podendo gerar uma intoxicação alimentar. 

Quando atrelados a maus hábitos 
alimentares estes resíduos podem se 
acumular em grandes quantidades e 
geraram bloqueios, como entupimentos 
dos canais circulares, constipação 
intestinal, acúmulo de gordura, entre 
outros problemas, dificultando o pleno 
funcionamento do organismo de diversas 
maneiras. 

O segredo para o bem-estar está na 
moderação e equilíbrio do consumo 
alimentar, seja em qual for a ocasião, 
portanto, pense bem nas escolhas que 
você está trazendo para a sua vida e para 
a sua família, procure buscar a melhor 

opção, e nada é mais eficaz do que dispor 
de bons alimentos para colocar no nosso 
prato, como alimentos naturais (frutas, 
verduras, grãos, cereais variados) e por 
que não para a sua ceia. 

Aproveite a chegada do novo ano, 
curta a família, reúna os amigos, celebre o 
nascimento de Jesus, mas lembre-se tudo 
com moderação. Boas Festas!

ENTÃO É
$NATAL$

CUIDADO COM OS 
EFEITOS DA SUA CEIA

Foi bom para mim ter sido 
castigado, para que aprendesse 

os teus decretos.  Salmos 119:71 
(versão NVI)

Às vezes, quando as coisas 
parecem estar muito acomodadas, 
acontece algo e nos sacode 
completamente. E isso aconteceu 
comigo recentemente. Há cerca 
de três meses atrás fui acometido 
de uma crise violenta no nervo 
ciático que me deixou prostrado. 
Se você não sabe o que é isso, dê 
graças a Deus, porque você não 

está perdendo nada.
Consulta vai, exame vem, 

diagnóstico sai, o médico-cirurgião 
jogou a bomba no meu colo: 
seu caso é de cirurgia. Era um 
“problema de junta” (tudo e joga 
fora). Fiquei sem chão, saí do 
consultório com a cabeça rodando, 
afinal saber que queriam colocar 
parafusos na sua coluna não 
deveria ser nada agradável, certo? 
Mas, depois de viver essa situação, 
o que aprendi com tudo isso?

1. Precisamos entender que 
existem boas coisas a serem 
aprendidas com o sofrimento. 
Infelizmente, nem todos sabem 
ou se dão conta disso, mas 
podemos crescer mesmo em meio 

ao sofrimento, dificuldades e 
problemas difíceis. E triste daquele 
que não sabe ou não quer aprender 
e amadurecer com os sofrimentos 
que experimenta.

2. Devemos tentar enxergar 
o propósito que Deus tem na 
provação que estamos enfrentando. 
Eu não sei você, mas uma coisa 
que me faz perder o rumo de casa 
é não entender o porquê de algo 
estar acontecendo comigo. Então, 
nesses momentos, é preciso confiar 
no Senhor e saber que a situação 
que vivemos, por pior que pareça, 
tem um propósito e que, mais cedo 
ou mais tarde, vamos descobrir 
qual é.

3. O sofrimento é o último 

recurso pedagógico divino. O ser 
humano é teimoso por natureza 
e certas coisas ele só aprende na 
base da paulada. Não sei qual foi 
o problema comigo pra ter nascido 
tão teimoso, devo ter passado duas 
vezes na fila da teimosia, só pode. 
Quando a cabeça não pensa, o 
corpo padece, já diz o ditado. Mas, 
você, mais inteligente do que eu, 
não precisa penar para aprender, 
certo?

Concluindo... Quando a crise 
estava no auge, convivendo com 
uma dor horrível, 24h por dia, 
eu desanimei da vida. Contudo, 
a situação também me obrigou 
a refletir sobre minha vida, a me 
reavaliar e mudar algumas coisas 

necessárias. Então, apesar dos 
pesares e das dores, posso dizer 
que a crise fez de mim uma pessoa 
melhor, de espírito mais leve: 
emagreci 5 quilos. (risos)

O QUE PODEMOS TIRAR DE PROVEITOSO 
DO SOFRIMENTO QUE NOS AFLIGE?
WALLACE SOUSA
Blog http://desafiandolimites.com
Analista de finanças e controle da Controla-
doria Geral da União

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

DALYANE LAÍS DANTAS
Nutricionista Graduada pela UFCG
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O Vigário Paroquial, uma espécie 
de vice pároco, da Paróquia de 
Sant’Ana, Pe. Stanley Lopes Dantas, 
foi pego de surpresa com a notícia 
de que a partir de fevereiro de 2015 
passará a ser o vigário de Jardim do 
Seridó e deverá deixar saudades entre 
os fiéis de Currais Novos, aqueles 
mais apegados a autoridade religiosa 
inclusive ficaram bastante insatisfeitos 
com as mudanças.

 Há sete anos em Currais Novos, 
desde que deixara a igreja de Nossa 
Senhora da Guia em Acari, Padre 

Stanley não esperava a mudança 
porque recentemente passara a 
trabalhar na criação da terceira 
paróquia do município, a Paróquia 
de São Francisco de Assis, no bairro 
Parque Dourado, que agora será 
de responsabilidade do Pe. Welson 
Rodrigues.

 Apesar de ter sido criado em 
Carnaúba dos Dantas, onde até 
hoje residem seus pais, Pe. Stanley 
foi registrado em Jardim do Seridó, 
assim, caberá ao mesmo ser 
responsável por guiar os fiéis de sua 
cidade natal. Com muitos amigos 
em Jardim do Seridó e uma boa 
relação com o atual padre de lá, Pe. 

Stanley espera uma fácil adaptação 
na cidade.

 Recentemente agraciado pela 
Câmara Municipal com o Título 
de Cidadão Curraisnovense e com 
a Medalha de Mérito Legislativo 
“Monsenhor Paulo Herôncio”, 
proposituras da vereadora Dadá 
e do vereador Adailson Pereira, 
respectivamente, Pe. Stanley não 
esconde que ficará com saudades 
de Currais Novos, mas lembra que 
Jardim do Seridó não fica tão longe. 
“Fiz muitos amigos aqui, vou sentir 
falta, mas Jardim do Seridó não é 
tão longe, então não vou deixar de 
vir aqui”, disse.

Há quarenta anos, nesse mesmo 
período do ano, D. Lourdes assistia 
sentada na calçada de casa o 
lamento de uma mãe e o choro de 
uma criança que não ganhara um 
presente natalino. O então prefeito, 
Bitamar Bezerra, promovera uma 
festa de Natal no estádio Coronel 
José Bezerra e lá foram sorteados 
uma bicicleta, uma boneca e um 
carro de brinquedo, eram apenas três 
presentes para dezenas de crianças. 
Várias, a exemplo daquela que D. 
Lourdes assistira da calçada de casa, 
deixaram o estádio de mãos vazias.

“Naquele instante pedi inspiração 
a Deus para conseguir no ano 
seguinte promover uma festa onde 
todas as crianças pudessem receber 
um presente de Natal. Nem que fosse 
apenas uma bala ou um saco de 
pipoca”, narra D. Lourdes. 

Após a primeira edição do “Natal 

das Crianças”, D. Lourdes seguiu 
realizando a festinha ano após ano. 
Com o passar do tempo, o número 
de crianças foi aumentado, e conse-
quentemente as despesas também. 
Esse ano mais de mil crianças 
receberam um presente no evento 
organizado pela jovem senhora, que 
mesmo experiente na idade carrega 
consigo uma alma de garota.

Com 87 anos, D. Lourdes é 
aposentada e conta que recebe a 

ajuda de várias pessoas na cidade 
para realizar a alegria dos pequenos, 
hoje as despesas alcançam um valor 
em torno de 10 mil reais. “Espero 
que Deus me permita estar com 
saúde para ano que vem, nos 40 
anos do Natal das Crianças, poder 
realizar uma grande festa e ver o 
sorriso no rosto de cada criança. 
Não há nada mais gratificante que 
a alegria delas”, disse visivelmente 
emocionada.

APÓS 7 ANOS PE. STANLEY VAI 
DEIXAR CURRAIS NOVOS

D. LOURDES REALIZA “NATAL DAS CRIANÇAS” PELA 39ª 
VEZ E MAIS DE MIL CRIANÇAS RECEBERAM PRESENTES

FAHAD MOHAMMED
DO JE RN
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Pe. Stanley na comemoração de 11 anos de ordenação em 2013.

D. Lourdes, aos 87 anos, não mede esforços para fazer a alegria das crianças de 
Currais Novos.O “Natal das Crianças” aconteceu pela 39ª vez e presenteou mais de mil crianças.
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Flashes do Seridó

BELEZA JARDINENSE - Thuane Cristine e Gustavo Morais foram eleitos Miss e Mister Estudantil 2014 de Jardim do Seridó. (Foto Alysson Lima) NO ALTAR - Limênia Bezerra e Dirceu Mariz felizes durante o seu nupcial, que aconteceu na Igreja do Rosário, em 
Acari. (Foto Mazilton Galvão)

AMIGOS - Deputado estadual reeleito Tomba Farias e o prefeito de Carnaúba dos Dantas, médico Sérgio Eduardo, presti-
giando a nossa Feijoada da Amizade 2014. (Foto Lourenço).

COLÍRIO - Toda a beleza da modelo da agência Ser Model e ex-Miss Acari Camila 
Araújo, embelezando nossa coluna de hoje. (Foto Hallyson Bysmarck)

CASAL QUERIDO - Empresário seridoense Mariberto Bezerra Dantas, leia-se Aldann Construções, e a mulher Celi 
Regina, em recente evento social. (Foto Cedida)
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Beleza
José Renato de Azevedo reuniu um 
belíssimo time de garotas e garotos de 
Jardim do Seridó para o concurso Miss 
e Mister Estudantil 2014, no Esplanada 
Clube, que reuniu muita gente conhecida. 
Thuane Cristine e Gustavo Morais foram os 
vencedores da noite. Entre os integrantes 
do júri, a ex-Miss Seridó Délis Luana, 
Genibaldo Dantas, o Mister Parelhas 2014 
Wagner Dias, Dailma Medeiros, Professor 
Sivon Vanielli e o padre Emanuel Araújo. 
 
Emendas
O prefeito de Currais Novos Vilton Cunha 
participou de reunião na Assembleia 
Legislativa, com os deputados Ezequiel 
Ferreira e Walter Alves. Na pauta, as 
definições das emendas parlamentares 
dos peemedebistas para beneficiar o 
município, na área de drenagem e 
pavimentação de ruas.
 
Faixas
Antenor Neto e Layla Dalila conquistaram 
nos últimos dias, no Clube Municipal de 
Acari, os títulos de Top Model Fashion 
2014, num evento que teve a produção 
de Diogo Dantas e reuniu muitos nomes 
da cena fashion da cidade mais limpa 
do Brasil.
 
Top Model
A acariense Camila Araújo firmou 
definitivamente seu nome entre as 
melhores modelos e manequins do nosso 
mundo fashion, integrando o casting da 
agência Ser Model, da poderosa Luciana 
Mamede.
 
Arquiteta
A ex-Miss Seridó, Débora Lorena de 
Medeiros, que está cada dia mais bela, 
concluindo o curso de Arquitetura e 
Urbanismo na UnP. 
 
Tesouras
O hair stylist Yan Ximenes recebeu 
clientes e amigos no seu Espaço X, em 
Jucurutu, para o lançamento da revista Ser 
Magazine, da estilista Luciana Mamede. 
A propósito, o rapaz é a nova revelação 
na arte de embelezar o mundo feminino 
em nosso Seridó.
 
Carnaval
O colunista social de Florânia Josimar 
Tavares agendou para o dia 7 de fevereiro, 
o 1º Baile da Cidade, no Centro Cultural 
Erivaldo Freire. Além do concurso de 
fantasias, a prévia carnavalesca vai 
escolher a Rainha do Carnaval do Seridó 
2015. Na animação, a Orquestra de Frevo 
Los Magos. 

   
Nupcial
Um dos grandes acontecimentos sociais 
deste final de ano será o casamento de 
Tahisa, filha do renomado oftalmologista 
caicoense Ricardo Flávio Gurgel de 
Medeiros e Vânia Diniz, e Rodrigo, 
filho de João Alberto Lemos Pereira e 
Maria Helena, dia 26 de dezembro, às 
19h30min, na Igreja Bom Jesus das 
Dores, em Natal. Depois do sim, os noivos 
recepcionarão os convidados no Olimpo 
Recepções. A noiva usará modelo da 
estilista seridoense Alzira Medeiros. O 
convite, chique e discreto, é assinado 
pela designer Denise Lins. 

Batismo
Num ato da maior justiça, a Assembleia 
Legislativa aprovou por unanimidade 
projeto do deputado estadual Tomba Farias 
que denomina a barragem Oiticica em 
Jucurutu, de Governador Iberê Ferreira de 
Souza, falecido em setembro deste ano.

Enlace
Será no dia 4 de janeiro, às 19h, na Igreja 
Matriz de São Sebastião, em Parelhas, 
o casamento de Helayla Renata, filha 
de Eliete Matias e Arnaud Manoel dos 
Santos, e Ronaldo Vagner, filho de Maria do 
Socorro e Ronaldo Fernandes de Oliveira. 
Depois, os noivos recebem cumprimentos 
na Casa Blanca.
 
Rádio
A médica Verônica Alcântara assumirá 
a partir de janeiro, a direção da rádio “A 
Voz do Seridó AM” em Caicó, que integra 
a Rede Tropical de Comunicação no Rio 
Grande do Norte. Uma nova programação 
da emissora na Capital do Seridó já está 
sendo planejada. 
 
Gastronomia
Sinônimo de excelência na gastronomia 
natalense, o restaurante Camarões, da 
empresária acariense Vânia Bezerra, 
acaba de conquistar o Prêmio Top 
Natal 2014, pela 13ª vez consecutiva. 
Em tempo, o badalado restaurante está 
comemorando 25 anos. 

Presidente
O vereador José Justino Neto (PDT) foi 
eleito presidente da Câmara Municipal 
de Jardim do Seridó, para o biênio 
2015/2016. O vice-presidente é o 
vereador Iron Lucas de Oliveira Júnior. 

Toga
Será no dia 2 de janeiro a posse do 
desembargador Claudio Amorim dos 
Santos, seridoense de Jardim do Seridó, 

na presidência do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte. 
 
Em Brasília
O prefeito de Caicó, Roberto Germano, 
passou a semana em Brasília negociando 
a liberação de recursos para obras 
importantes da cidade. Com o presidente 
da Câmara dos Deputados Henrique 
Eduardo Alves discutiu emendas ao 
Orçamento Geral da União de 2015. 
 
Presença
O deputado estadual Hermano Morais 
e o secretário Estadual da Tributação, 
José Airton, prestigiaram a solenidade 
de inauguração das novas instalações da 
Câmara Municipal de Parelhas. O evento 
comandado pela presidente da Casa, 
Maria da Guia Dantas Araújo foi super 
prestigiado pela sociedade parelhense. 
 
Saída
Um dos mais competentes profissionais 
da imprensa seridoense, Marcos Dantas, 
deixou a assessoria de comunicação 
da Prefeitura de Caicó e já retornou ao 
rádio caicoense, onde agora integra a 
equipe de jornalismo do Sistema Rural 
de Comunicação. 

Balneário
Quem esteve na inauguração do balneário 
Portal da Ladeira nas cercanias de 
Florânia não poupou elogios ao novo 
empreendimento do médico Ronaldo 
Dantas. O evento reuniu muitos nomes 
conhecidos da Terra das Flores, a 
começar pela ex-prefeita Jandira Alves 
de Medeiros. Vale a pena conferir.

Medalha
A empresária seridoense Eliete Regina 
(Violão de Ouro) e o maestro Humberto 
Carlos Dantas (Bembém), regente da 
Filarmônica de Cruzeta, entre os 8 
agraciados anteontem, na Assembleia 
Legislativa, com a Medalha do Mérito 
Cultural “Câmara Cascudo”. A honraria 
foi criada em 2008 e se destina a 
premiar o reconhecimento do trabalho 
dos artistas para a manutenção das 
tradições potiguares e fomento da cultura. 
 
Agenda
A última edição do Forró da Pulsação 
será embalado por Eliane, a eterna 
rainha do forró, a banda Pegação e o 
cantor baiano Acácio, que aporta pela 
1ª vez no Seridó. Será no próximo dia 
20 de dezembro, na Du Rei Casa Show, 
em Currais Novos. Jean Souza assina 
a produção. 
 

Casamento
Foi um casamento íntimo, para a 
família e alguns poucos amigos, o que 
oficializou a união do empresário e 
ex-deputado estadual Dadá Costa e a 
arquiteta caicoense Neísa Fernandes, 
no Chaplin Recepções, em Natal. Entre 
os que marcaram presença na elegante 
recepção, o presidente da AL, Ricardo 
Motta, o deputado federal eleito Rafael 
Motta, o ex-prefeito de Caicó, Bibi Costa, 
ex-deputado estadual Nelson Freire, 
conselheiro Tarcísio Costa, deputado 
estadual Vivaldo Costa e o desembargador 
Claudio Amorim dos Santos, presidente 
eleito do TJ/RN. 

Exército
O general de divisão Márcio Roland Heise, 
comandante da 7ª Região Militar, presidiu 
a solenidade militar em que o coronel 
Elias Leocádio da Silva Júnior passa o 
cargo de chefe da 24ª Circunscrição de 
Serviço Militar, em Natal, para o tenente 
coronel Fabrício Lima Marques. Grato 
pelo convite.
 
A glória
Foi lindo e emocionante ver a história 
de vida do caicoense José Alberto 
Brito, diretor Regional dos Correios/RN 
no quadro “Bravo Povo Potiguar” na 2ª 
edição do RN TV, da InterTV Cabugi.  

Presidente
O delegado caicoense Fábio Fernandes 
de Souza, que atua na Delegacia de 
Proteção ao Idoso, foi eleito presidente 
do Conselho Superior de Polícia Civil 
do Rio Grande do Norte, para o biênio 
2015/2016. 
 
TV a Cabo
O empresário currais-novense Siderley 
Menezes apresentou, na Câmara Municipal 
de Caicó, o projeto de expansão de TV 
a cabo, internet e telefonia do Sistema 
Sidy’s Comunicação para Caicó. Siderley 
fez uma retrospectiva dos 22 anos de 
atuação da 1ª TV a cabo do Norte/
Nordeste e a importância da mesma 
no desenvolvimento de Currais Novos 
e da região do Seridó. 
 
Prêmio
Das 3 empresas vencedoras da etapa 
estadual do Prêmio Competitividade para 
Micro e Pequenas Empresas, duas são do 
nosso Seridó: a Del Rayssa Moda Íntima, 
de Jucurutu, e a Top Peças, de Caicó. 
A solenidade de entrega dos troféus 
ocorreu na sede do Sebrae/RN, em 
Natal. Concorreram ao prêmio 1.122 
empresas do estado.

Carlos Magno
carlosm.dantas@hotmail.com 

NOTAS

NO ALTAR - Limênia Bezerra e Dirceu Mariz felizes durante o seu nupcial, que aconteceu na Igreja do Rosário, em 
Acari. (Foto Mazilton Galvão)

CASAL QUERIDO - Empresário seridoense Mariberto Bezerra Dantas, leia-se Aldann Construções, e a mulher Celi 
Regina, em recente evento social. (Foto Cedida)
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Uma atitude perigosa é cada vez mais corriqueira 
em Currais Novos: dirigir e falar no celular ao 
mesmo tempo. Apesar de ser considerada uma 
infração média punida com multa de R$ 85,00 
(oitenta e cinco reais) e 4 pontos anotados na 
carteira, a prática é perigosa e pode causar sérios 
problemas, principalmente em um trânsito inchado 
e desorganizado como o do município mencionado.

Não apenas os motoristas, mas é bastante comum 
ver mototaxistas pilotando a moto com apenas uma 
das mãos enquanto falam ao celular com a outra, essa 
é uma conduta ainda mais perigosa, principalmente 
por colocar em risco a segurança do passageiro.

Dessa forma, cabe ressaltar que a aplicação de 
multas por essa infração pode ser feita tanto pela 
Polícia Rodoviária Estadual, quanto pela Polícia 
Rodoviária Federal. No entanto, faz-se possível 
constatar que pelo baixo valor das multas as pessoas 
acabam por não se incomodarem muito e continuam 
dirigindo e falando ao celular.

PERIGO NO TRÂNSITO
FAHAD MOHAMMED
DO JE RN

DIRIGIR E FALAR NO CELULAR SÃO HÁBITOS COMUNS 
PRATICADOS PELOS MOTORISTAS EM CURRAIS NOVOS



Meio Ambiente QUARTA-FEIRA 22 DE JANEIRO 2014 23 



24 Atualidades30 DE NOVEMBRO 2014 EspecialCulturaEspecial

Erivan Felix e familia nos festejos da Imaculada em C. NovosAs empresárias Jéssica Medeiros e Marjory Lima reinauguraram 
a Belle Maria em C. Novos. Nas lentes de Hallyson Bysmarck.

O jovem casal Heitor Araújo e Amanda Vivia 
sempre presentes nos eventos do Pulsação.

Jackson e Nathália na Festa 
da Imaculada em C. Novos.

A curraisnovense 
Ana Cláudia 
Barreto esbanjando 
beleza ao vestir 
Basic Hering. Foto 
Alberanir Gomes.


