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Há momentos na nossa 
vida que o que mais de-
sejamos é a calmaria, não 
me refiro ao ficar parado, 
mas sim a organizar aquilo 
que nos gera algum tipo 
de bagunça – interior ou 
exterior. E porque resolvi falar 
sobre isso? Vivemos na era 
da rapidez, do imediato, do 
“fast”, das correrias diárias, 
e nesse meio caminho 
existem lacunas, falhas 
cometidas muitas vezes por 
mera distração. Quantos 
de vocês, que estão lendo 
esse periódico, em certo 
instante pensou algo do 
tipo: “é, estou precisando 
de umas férias”; “gostaria 
de relaxar”; “preciso rever 
alguns pontos e tomar uma 
atitude, já!”; ou até mesmo 
“gostaria de curtir mais a 

minha família”. Pois bem, 
pare, pense. Pensemos.

Vamos considerar 
juntos os pontos positivos 
e negativos de se ter um 
cotidiano estressante ou, 
no mínimo, repleto de ativi-
dades, prazerosas ou não. 
Positivamente relembrando, 
você pode conseguir um 
maior êxito profissional, se 
realizar como pessoa por 
amar o que faz, seja em 
qual segmento for, ter vários 
amigos/colegas, cumprir 
muitos objetivos por dia, 
estar satisfeito financeira-
mente, ter uma boa casa, 
ajudar outras pessoas, por 
exemplo. 

Em contrapartida, fazendo 
uma retomada do que 
pode estar alcançando de 
negativo, você talvez esteja 
correndo contra o tempo e 
esquecendo coisas que não 
tem valor financeiro, como 
o sentimento de amor por 

pessoas queridas, deixando 
de aproveitar mais momentos 
em família, seus filhos te 
pedem para partilhar das 
brincadeiras e o seu tempo 
não permite, sua saúde já 
não está das melhores e as 
somatizações encontram-se 
a todo valor (dor de cabeça, 
ansiedade, estresse, falta ou 
excesso de fome, insônia ou 
sono em demasia, etc.), seu 
trabalho te dá um conforto 
financeiro, mas você não é 
feliz com o que faz, coisas 
do gênero.

Tão logo, pergunto: 
Em qual momento você 
se encontra? O que realmente 
vale a pena?  Até quando 
consegue sustentar isso? 
Está feliz? O que precisa ser 
feito? Reflita. Dessa forma, 
podemos então definir a vida 
como um barco a deriva, 
não importa o que você 
faça, a qualquer momento 
ele pode virar. Os remos 

estão em nossas mãos, mas 
somente chegaremos em 
terra firme se houver um 
esforço.  

Não seja um simples 
barco a deriva, não fique 
inerte na sua própria vida, 
enxergue além. Tome os 
prumos, dirija, direcione, 
norteie os seus passos. 

Descomplique, a partir do 
instante que entendes a 
matemática, você comumente 
saberá o resultado da ação. 
Segure o leme e lembre 
que você é o capitão do 
seu barquinho chamado 
“existência”. Implique-se, 
transforme, reaja!
Boa leitura.

Em primeiro lugar, o 
que vou escrever adiante 
já repeti incontáveis vezes 
em conversas com amigos 
e colegas de trabalho. Dito 
isso vamos ao que interessa.

 Existem mais pessoas 
de bem, honestas, do que 
pessoas ruins e de caráter 
duvidoso. Acredito nisso 
veementemente - tenho 
me policiado com o uso 
dessa palavra, pelas pessoas 
que a tem utilizado ultima-
mente, mas nesse caso é 
indispensável usá-la.

 Se você que está lendo 
isso é uma dessas pessoas 
de bem que querem um 
país efetivamente melhor, 
comece a pensar em reagir. 
(Se porventura você for 
uma daquelas pessoas de 
caráter duvidoso, comece 
a ter medo, porque sua 
hora há de chegar).

 O país está passando 
por um momento de sua 
história que vai definir quem 
seremos num futuro não 
tão distante. Os homens 
ruins são cada vez mais 
donos da nação e caso 
as pessoas de bem, que 
são maioria tenho certeza, 

não tomem uma medida, 
não reajam e não saiam 
da zona de conforto em 
que vivem, as gerações 
futuras estarão fadadas a 
arcar com consequências 
desastrosas.

 Ainda na década de 
90, Humberto Gessinger 
escreveu que “(...) nas 
grandes cidades de um 
país tão irreal, os muros 
e as grades nos protegem 
de nosso próprio mal (...)”, 
essa realidade não está 
mais apenas nas grandes 
cidades, é hora de levantar 
e reagir.
Abraço. Boa leitura

Um advogado estava 
viajando de carro pela BR. 
Aí, o tatu foi atravessar na 
frente do carro, o motorista 
logo parou e pegou o tatu. 

Ele colocou o pequeno bicho 
no porta malas e seguiu 
viagem. Lá na frente, uma 
blitz da federal o parou. 
Pediram os documentos, 
pediram pra descer do carro 
e abrir o porta malas. Lá 
dentro o policial viu o tatu 
e falou: Cara, você é louco! 
Esse animal é selvagem, 
isso vai te dar cadeia. Se eu 
chamar a Polícia Ambiental 
você está frito. O advogado 
disse: Bem capaz, esse tatu 

é meu, de estimação, está 
comigo desde novinho. Se 
você soltá-lo no chão eu 
dou dois assobios e ele 
volta do meu lado. Ele é 
treinado. O policial falou: 
Duvido. Então solta ele pra 
você ver, disse o advogado. 
O policial pegou o tatu, 
soltou no chão e o tatu 
correu pro mato. O policial 
falou pro advogado: Agora 
chama o tatu de volta. O 
advogado disse: Que tatu? 

Geyse Bárbara
Diretora de Revisão e 
Organização

John Carlos
Design e
Diagramação

Fátima Souza
Jornalista e Diretora
de Redação

Jean Souza
Diretor Geral

Estamos de volta! Em 
meio aos festejos de 
Sant’Ana e as inúmeras 
comemorações que 
o mês de julho e 
agosto comportam, 
especialmente em 
Currais Novos, Cerro 
Corá e Acari, festejos 
estes que reúnem 
visitantes de todo o 
país, bem como os 
filhos da terra que 
moram em outras 
cidades, que então 
aproveitam a data e as 
festas para reencontrar 
os amigos, familiares 
e se divertir com 
tranquilidade, o Jornal 
Expresso retoma suas 
atividades após algum 
tempo de organização 
e reestruturação. 
Buscamos preparar um 
material ainda melhor, 
amplo, diversificado 
e crítico, ou seja, rico 
em informações, pois 
que a nossa maior 
preocupação é o seu 
bem estar, é que você 
goste da leitura e adira 
o conteúdo como 
algo importante no 
seu dia-a-dia. Dentre 
as matérias que você 
poderá curtir nesse 
espaço, estão: Feirinha 
de Sant’Ana, Festa da 
Padroeira de Acari, 
Festival de Inverno, 
andamento da adutora 
de engate rápido 
e escassez d’água, 
dentre tantas outras. 
Desse modo, na sua 
edição de nº 55, e com 
circulação em cerca de 
30 cidades, inclusive 
na capital potiguar, o 
periódico traz para o 
leitor uma gama de 
notícias quentinhas 
da terra da Scheelita 
e Região, prometendo 
deixar a sua leitura mais 
prazerosa e com certeza 
os corações mais 
aquecidos, afinal aqui as 
novidades transmitidas 
tem credibilidade. Por 
isso, quer saber? A 
gente conta!  

EXPEDIENTE:
Pulsação Comunicação e 
Entretenimento
CNPJ 13.506.874/0001-67
Rua Governador Dix Sept 
Rosado, 85
Centro - Currais Novos/RN
(84) 9962-5232/ 8837-8832
E-mail: jean_pulsacao@
hotmail.com
Tiragem: 3.000 exemplares

ESTAMOS CIRCULANDO NAS SEGUINTES CIDADES:
 
RN: Currais Novos, São Vicente, Cerro Corá, Bodó, Lagoa Nova, 
Florânia, Tenente Laurentino, Jucurutu, Acari, Cruzeta, Carnaúba 
dos Dantas, Parelhas, Jardim do Seridó, Caicó, São José do Seridó, 
Santana do Seridó, Equador, Santa Cruz, Santana do Matos, Japí, 
Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, São 
Bento do Trairí, Sítio Novo, Tangará | PB: Nova Floresta, Cuité, 
Picuí, Frei Martinho e Baraúnas. (Circulamos em Natal/RN na 
Assembleia Legislativa e mais alguns pontos).
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GEYSE BÁRBARA
PSICÓLOGA GRADUADA PELA UNP

FAHAD MOHAMMED ALJARBOUA
ADVOGADO GRADUADO PELA UFRN

JOTA LÚCIO
AS PILHERIAS DE CAKU BILUDIM

UM BARCO A DERIVA...

LEVANTE E REAJA

TATU

EMPRESAS FILIADAS
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Portas Abertas I
Se no Forronovos a casa 
do ex-prefeito Geraldo 
Gomes (DEM) esteve 
fechada, na Feirinha 
de Sant’Ana o seu filho, 
Carlson Gomes (DEM), 
resolveu abrir as portas da 
casa e recebeu familiares, 
amigos e populares.

Portas Abertas II
De passagem pela casa 
do ex-prefeito Geraldo 
Gomes (DEM) esteve o 
segundo suplente da 
senadora Fátima Bezerra 
(PT), Theodorico Neto (PC 
do B). Também passou, 
rapidamente, por lá a 
ex-governadora Vilma 
de Faria (PSB), que fez 
questão de tirar foto com 
o filho do ex-prefeito.

De Azul
Dona Vilma, inclusive, 
chamou atenção na sua 
passagem pela Feirinha, 
abandonou o tradicional 
vermelho, cor de seu grupo 
político local, e adotou o 
azul do grupo adversário. 
Sinal de mudança?

Portas Fechadas
A Vaquejada de Currais 
Novos esse ano não contou 
com a realização do tradi-
cional almoço de vaque-
jada na Furna da Onça. 
Ano passado, durante o 
período eleitoral, o evento 
reuniu lideranças de pelo 
menos 40 municípios.

Afinidade
Colado no governador 
Robinson Faria (PSD) durante 
a Feirinha de Sant’Ana, 
o presidente da Assem-
bleia, Ezequiel Ferreira 
(PMDB), demonstrou que 
está afinado com o chefe 
do executivo potiguar e 
que trabalha para trans-
formar essa afinidade em 
ações para Currais Novos.

Juntos e Separados
Aliado fiel do governador 
Robinson Faria nas últimas 
eleições, o vereador Odon 
Jr. (PT) caminhou somente 
com a senadora Fátima 
Bezerra pela Feirinha de 
Sant’Ana. A senadora, in-
clusive, sequer procurou se 
encontrar com Robinson.

Mal na Cena
Apesar de toda a piro-
tecnia do cerimonial e da 
assessoria de comunicação, 
não foi boa a repercussão 
da agenda administra-
tiva/festiva do governa-
dor em Currais Novos. 
A população esperava 
ouvir soluções para a 
crise hídrica, nenhuma 
palavra foi dada.

EXPRESSO
POLÍTICO

O   bservadores da 
cena política local 
dão conta que nas 

últimas semanas, apro-
veitando a presença de 
curraisnovenses ausentes 
que estão na cidade por 
ocasião dos festejos de 
Sant’Ana, diversas son-
dagens foram realizadas 
sobre a disputa pela cadeira 
do Palácio Raul Macêdo 
no ano que vem.

Nas sondagens alguns 
nomes já conhecidos e 
esperados, outros, todavia, 
são uma surpresa total 
de estarem sendo co-

gitados para disputar a 
prefeitura. Considerados 
candidatos naturais na 
disputa, já era esperada 
presença do prefeito Vilton 
Cunha (PR), do vereador 
Odon Jr. (PT) e do filho 
do ex-prefeito Geraldo 
Gomes (DEM), Carlson 
Gomes (DEM).

Na última edição do 
Jornal Expresso, veicu-
lamos matéria que dava 
conta de uma possível 
candidatura do então se-
cretário e hoje vereador, 
Eugênio Lins (PROS). Ele 
é um dos nomes que 

fizeram parte da lista dos 
entrevistadores. Além 
dele, também faziam 
parte da lista a vereadora 
Dadá (PROS) e a irmã 
do deputado Ezequiel 
Ferreira (PMDB), Milena 
Galvão, ex-vice-prefei-
ta do município. Quem 
também figura no rol de 
prefeitáveis é o vereador 
João Neto (DEM).

A presença de Eugênio, 
Dadá e Milena no rol de 
possíveis candidatos 
pode ser interpretada de 
algumas formas, como por 
exemplo, que o prefeito 

poderá optar por não 
disputar a reeleição e o 
grupo procurará então 
um novo nome forte para 
a disputa, porém, como 
já dito outrora, não há 
nenhuma definição, exis-
tindo apenas suposições.

Sobre o vereador João 
Neto e Carlson Gomes, 
no momento ambos são 
do Democratas, mas 
existem diversos sinais 
de estremecimento nas 
relações do edil com o 
grupo do ex-prefeito 
Geraldo Gomes. Há quem 
garanta que o vereador 

deixará o Democratas para 
disputar a prefeitura por 
outro partido, e há quem 
aposte que o vereador 
deseja mesmo é ocupar 
a posição de vice numa 
chapa puro-sangue do 
Democratas.

Já o vereador Odon 
Jr., que deveria estar um 
pouco mais animado, 
dado o resultado do 
pleito de 2014, tem 
visto parte do grupo que 
lhe garantiu expressiva 
votação para deputado 
estadual partindo para 
outros projetos.

A tradicional Feirinha de 
Sant’Ana de Currais Novos 
sempre atrai atenções 
principalmente porque, 
normalmente, os políticos 
costumam aterrissar na 
cidade e desfilar com 
suas trupes, cumpri-
mentando as pessoas 
e distribuindo simpatia, 
tudo isso na tentativa de 
capitalizar eleitoralmente 
esses contatos com a 
população.

Em 2015, ano sem 
eleições, poucos foram 
os políticos que se aven-
turaram pela Feirinha de 
Sant’Ana no município. 
Não bastasse o fato de 
não ser ano eleitoral, 
muitos evitaram a cidade 

para fugir das cobranças 
de soluções para a crise 
hídrica que o município 
de quase 50 mil habi-
tantes enfrenta.

Nos dedos de uma 
mão é possível contar as 
presenças do governa-
dor Robinson Faria, da 
senadora Fátima Bezerra, 
do deputado Ezequiel 
Ferreira, do deputado 
Tomba Farias e da vi-
ce-prefeita de Natal, 
Wilma de Faria. No 
ano passado, período 
eleitoral, eram precisos 
os dedos das duas mãos, 
dos dois pés, e ainda ia 
faltar pra contar quantos 
tinham por aqui. E ano 
que vem?

DE OLHO EM 2016, SONDAGENS SÃO 
REALIZADAS EM CURRAIS NOVOS

LONGE DO PERÍODO ELEITORAL, 
POUCOS POLÍTICOS PARTICIPARAM 
DA FEIRINHA DE SANT’ANA

Vilton Cunha (PR) Carlson Gomes (DEM) Odon Jr. (PT)

Alguns políticos estiveram marcando presença na Feirinha de Sant’Ana 2015.
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A proveitando a 
vinda para presti-
giar a tradicional 

Feirinha de Sant’Ana, em 
Currais Novos, o governa-
dor Robinson Faria (PSD) 
trouxe uma agenda admi-
nistrativa para a cidade e 
anunciou algumas medidas 
para melhorar a segurança 
do município.

Robinson esteve com 
o presidente da Assem-
bleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira (PMDB), com quem 
visitou a Delegacia de Polícia 
Civil. Foram entregues duas 
viaturas para a Polícia Civil, 
além do anúncio de que 
o prédio onde fica a dele-
gacia local será reforma-
do. Além disso, o gover-
nador também prometeu 
que traria mais agentes de 

Polícia Civil para o muni-
cípio.

Ezequiel comentou 
que lutou pela reforma da 
delegacia, um projeto da 
ordem de 50 mil reais. “A 
chegada das novas viaturas 
e o aumento do efetivo 
policial beneficiam dire-
tamente a população de 
Currais Novos com maia 
segurança. Esse nobre gesto 
do governador Robinson 
só reforça a intenção de 
ajudar os seridoenses”, 
destacou ainda o presi-
dente da Assembleia.

O delegado Antônio Pinto 
afirmou esperar que as ações 
do governo cheguem logo 
para melhorar as condições 
de trabalho e permitir que 
mais segurança seja ofe-
recida a população.

Quem estava acostuma-
do com a ex-governador 
e vice-prefeita de Natal, 
Wilma de Faria (PSB), ar-
rodeada de assessores e 
aliados políticos por onde 
andava certamente se sur-
preendeu ao encontrá-la 
na Feirinha de Sant’Ana, 
em Currais Novos.

Wilma caminhou com seu 
namorado, José Maurício, 
e por algum tempo esteve 

acompanhada, também, 
da ex-primeira-dama do 
município, Ângela Lins. Ela 
também fez uma passagem 
rápida pela residência do 
ex-prefeito Geraldo Gomes 
(DEM), onde o herdeiro 
político do ex-prefeito 
recebeu familiares, amigos 
e populares.

Em outros tempos, 
quando ainda era gover-
nadora e nas duas vezes 

que disputou uma vaga no 
Senado Federal, a guerreira 
arrastava uma verdadeira 
legião de aliados, correli-
gionários e simpatizantes 
quando passeava pelo evento 
no município. O período 
distante do cenário de 
realizações estaduais fez 
com que a curta memória 
da população esquecesse 
Wilma que por vezes tra-
balhou por Currais Novos.

AO LADO DE EZEQUIEL E VILTON, GOVERNADOR 
APRESENTA MEDIDAS PARA MELHORAR 
SEGURANÇA EM CURRAIS NOVOS

WILMA ESTEVE 
PRATICAMENTE SOZINHA 
NA FEIRINHA DE SANT’ANA 
DE CURRAIS NOVOS

O delegado de Currais Novos, Antônio Pinto, recebeu autoridades políticas para discutir sobre a segurança no município.

Wilma de Faria e o seu namorado José Maurício
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A    42ª Vaquejada de 
Currais Novos é 
uma prova viva 

de que a tradição não 
pode acabar. Poucos dias 
antes da data, cogitada 
até em não acontecer, a 
mais tradicional Festa de 
Mourão do Nordeste, não 
só aconteceu nos dias 10, 
11 e 12 de julho, como 
também superou todas 
as expectativas.

Esse ano, toda a 
programação de shows 
e derrubada do boi ficou 
centralizada no Parque 
Dr. Sílvio Bezerra de Melo 
e no Parque da Folia, 
em três dias de festa, 
aquecendo a economia 
da cidade e agradando 
ao grande público que 
esteve presente. 

Os três dias da derrubada 
do boi, que tinha R$ 40 mil 
em prêmios, foi organizado 
pelo trio Clayper Oliveira 

(Pepeu), Oliveira Neto e 
Pedro Bisneto, e atraiu 
a vaqueirama de todo 
Nordeste, com venda de 
812 inscrições corridas. 
“Conseguimos atingir o 
nosso objetivo, que era 
manter a tradição levando 
o povo para o parque”, 
disse Pepeu.

Já quando o assunto 
foram os shows, o Parque 
da Folia recebeu uma 
mega estrutura de palco 
e camarotes, e ficou 
pequeno para receber 
os milhares de forrozeiros 
e amantes do sertanejo, 
que foram prestigiar os 
shows de atrações de 
renome nacional, entre 
elas, uma das maiores 
duplas sertanejas do país: 
César Menotti e Fabiano. 
Também passaram pelo 
palco, nos dois dias, 
Pedrinho Pegação, Mano 
Walter, Sirano & Sirino, 
além das “pratas da casa”, 
Giullian Monte & DDB, 

Forró Arroxa Nó, Dedé do 
Forró e Vinícius Araújo que 
não deixaram ninguém 
parado, evidenciando assim 
os talentos musicais de 
Currais Novos.

Os organizadores dos 
shows do Parque da Folia 
Giullian Monte, Júnior 
Farias, Márcio Costa e 
Jean Souza acreditaram 
na proposta de manter a 
tradição: “Conseguimos 
manter uma das maiores 
festas de Currais Novos 
viva, o evento foi um 
sucesso de público, 
mas, com certeza, não 
teríamos conseguido isso 
sem o apoio dos nossos 
patrocinadores, das pessoas 
que prestigiaram os shows, 
dos organizadores da 
vaquejada em si, e de 
todos aqueles que junto a 
nós acreditaram e insistiram 
para que fizéssemos a 
festa acontecer. A tradição 
continua...”, concluiu a 
equipe.

ECONOMIA JORNAL EXPRESSO - 24 DE JULHO DE 201506PÁ
GI

N
A

Por Fátima Souza
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Os sertanejos César Menotti e Fabiano abrilhantaram o primeiro dia de shows do evento.

O Parque Sílvio Bezerra de Melo atraiu a vaqueirama de todo o Nordeste.

RESULTADO FINAL DA VAQUEJADA DE CURRAIS 
NOVOS
CATEGORIA MIRIM:
1º - Caio Ícaro e Cuentro – Currais Novos/RN
2º - Lucas e Bianca - Currais Novos/RN.
3º - Luan e Pontaria - Assu/RN.

CATEGORIA AMAZONAS:
1º - Saran e Ari Júnior - Currais Novos/RN.
2º - Carilene e Aline – Grupo Del Rayssa - Jucurutu/RN.

CATEGORIA AMADOR:
1º - Coca da Bagunça e Nego Arthur – Lagoa Nova/RN.
2º - Radriano e Luizinho - Currais Novos/RN.
3º - Magão e Antônio Gaúcho - Parelhas/RN.

CATEGORIA ABERTA:
1º - Jordão e Afonso - Caicó/RN.
2º - Jordão e Afonso - Caicó/RN.
3º - Rafael Lopes e Boi Vaca – Caicó/RN.
4º - Raulzinho e Benezinho – Alagoinha/PB.

Grande público esteve marcando presença nos shows da 42ª Vaquejada de Currais Novos. 

42ª VAQUEJADA DE CURRAIS NOVOS FOI 
CONSIDERADA PELO PÚBLICO UMA DAS 
MELHORES DE TODOS OS TEMPOS
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M    esmo com a mu-
dança de horário 
e o calor típico 

do Seridó, a 16ª edição 
da tradicional Cavalgada 
de Sant’Ana foi conside-
rada um sucesso.

Centenas de cavalei-
ros e amazonas desfila-

ram pelas principais ruas 
da cidade, no último dia 
10 de julho, abrindo ofi-
cialmente a Vaquejada de 
Currais Novos. 

Nesta edição, a Caval-
gada foi realizada pela pri-
meira vez na parte da tarde, 
com concentração às 14h, 
no Agernozão. O organi-
zador, Alcindo Alberto, ex-

plicou que, quando era re-
alizada pela manhã, com 
os atrasos, acabava termi-
nando tarde, ficando muito 
quente para os participan-
tes e os animais. “Na parte 
da tarde, o sol vai esfrian-
do e fica menos calor, o 
pessoal aprovou e graças 
a Deus foi uma das maio-
res já realizadas”, come-

morou Alcindo.
O cortejo seguiu até a 

Matriz de Sant’Ana, onde Pe. 
Erivan Primo, que também 
desfilou, abençoou os par-
ticipantes pedindo inter-
cessão de Sant’Ana para 
que chova na região asso-
lada pela estiagem. “Quero 
abençoar a todos deste 
encontro que é bastan-

te cultural, faz parte das 
raízes dessa cidade e desse 
povo, que Sant’Ana possa 
ser um sinal de esperança 
para todos nós, que nesses 
quatro anos enfrentamos 
seca, falta de água e ali-
mentos para nossos ani-
mais”, disse.

Esse ano, a organiza-
ção também ficou atenta a 

casos de maus-tratos com 
os animais durante o percur-
so. O uso de carroça com 
som e excesso de pesso-
as em cima foi fiscalizado 
e não houve ocorrências.

A cavalgada seguiu até 
o Parque Sílvio Bezerra de 
Melo, onde acontecia a 
42ª Vaquejada de Currais 
Novos.

CAVALGADA DE 
SANT’ANA
EM NOVO HORÁRIO, ATRAIU PARTICIPANTES DE TODA A REGIÃO

Por Fátima Souza

Fá
tim

a 
So

uz
a

Curraisnovenses e visitantes estiveram marcando 
presença na Cavalgada de Sant’Ana.
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C   om um novo formato, 
a Feirinha de Sant’Ana 
de Currais Novos 

manteve a tradição, no 
último dia 18 de julho, e 
atraiu um ótimo público, 
resgatando sua essência de 
confraternização entre os 
curraisnovenses e visitantes.
Este ano, o evento que 
chegou a sua 21ª edição, foi 
realizado na praça Tomaz 
Salustino e no largo do 
Coreto Guarany. No palco 
da Feirinha, localizado na 
rua João Pessoa, atrações 
locais animaram o público, 
a exemplo da banda Re-
labucho, que não deixou 
ninguém parado; e ao lado 
do Tungstênio Hotel, uma 
estrutura de barracas da 

Kaiser, proporcionou mais 
três bandas, dando opções 
de diversão aos participantes.
Nesta edição foi acordado 
que não seria usado o 
espaço da Praça Cristo 
Rei para que a Feirinha se 
estendesse até às 22h, e 
não atrapalhasse a Novena 
de Sant’Ana.
O evento foi prestigiado 
por pessoas de toda região, 
e também por políticos,  
como o governador Robinson 
faria, a senadora Fátima 
Bezerra, o presidente 
da Assembleia Ezequiel 
Ferreira, os deputados 
Tomba e Vivaldo Costa, 
a presidente estadual do 
PSB e vice-prefeita de Natal 
Wilma de Faria, entre outros. 

FEIRA DE NEGÓCIOS

A tradicional Feirinha 
deste ano ganhou um 
reforço empresarial com 
a realização da I Feira de 
Negócios Seridó, promovida 
pela CDL Currais Novos, 
a qual teve início na sexta 
(17/07) e se estendeu até 
o sábado (18/07). 
Uma mega estrutura 
coberta com 36 estandes 
foi montado no largo do 
Coreto Guarany e atraiu 
empresas dos mais diversos 
segmentos, localidades e 
instituições, como a Fe-
comércio, Prefeitura de 
Currais Novos, Sebrae e 
Banco do Nordeste.
Um palco montado dentro 
da Feira ainda ofereceu 
shows musicais, dentre 
deles, o da curraisnovense 
Heli Medeiros.

FEIRINHA DE SANT’ANA E I FEIRA DE
NEGÓCIOS SERIDÓ REUNIRAM GRANDE
PÚBLICO EM CURRAIS NOVOS

Por Fátima Souza

Fá
tim
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So

uz
a
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tim
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So
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a

Milhares de pessoas participaram da 21ª 
edição da Feirinha de Sant’Ana.

Feira de Negócios Seridó acontece pela primeira vez em Currais Novos.
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A     22ª edição do pro-
jeto “Assembleia 
Cidadã”, realizada 

em Currais Novos, contou 
com um dos maiores pú-
blicos das edições deste 
projeto promovido pela 
Assembleia Legislativa 
do RN, que disponibili-
za atendimentos gratui-
tos para a população e 
ações importantes. 
Em coletiva de imprensa 
com a participação de di-

versas autoridades polí-
ticas, o presidente da AL 
RN, o deputado estadual 
Ezequiel Ferreira de Souza, 
apresentou um balanço 
das ações do projeto no 
município. “Currais Novos 
superou nossas expecta-
tivas com uma marca ex-
pressiva de 7 mil atendi-
mentos no primeiro dia, 
e mais de 8 mil no segun-
do”, disse Ezequiel. 
O prefeito Vilton Cunha 
agradeceu à Assembleia 
Legislativa por trazer este 

importante projeto pra Cur-
rais Novos. “Agradeço ao 
Deputado e a toda equipe 
da Assembleia por trazer 
tantos benefícios nesses 
dois dias de Assembleia 
Cidadã”, disse o gestor. 
A coordenadora do pro-
jeto, Magaly Cristina da 
Silva, lembrou que as ações 
foram elogiadas pela po-
pulação atendida nos di-
versos serviços, como a 
retirada de documentos, 
consultas médicas e ofi-
cinas pedagógicas.

O     prefeito de Cur-
rais Novos, Vilton 
Cunha, e a secretá-

ria municipal de educação, 
Aparecida Medeiros, en-
tregaram no final de junho 
as primeiras 200 novas car-
teiras, de um total de 500, 
que a Prefeitura Municipal 
adquiriu para equipar as 
escolas municipais, ação 
esta que tem como objeti-
vo melhorar as condições 
de ensino e as atividades 
realizadas pelos alunos. 
Nas escolas municipais 

“Ausônio Araújo” e “Cas-
telo Branco”, o prefeito 
conversou com os alunos 
e professores, e comentou 
sobre algumas ações rea-
lizadas em prol da educa-
ção no município ao longo 
desses dois anos e meio 
de gestão. “A educação 
tem um papel fundamental 
no desenvolvimento social, 
e nós estamos investindo 
muito para oferecermos 
uma educação de excelên-
cia para os nossos alunos”, 
disse Vilton, que comen-
tou também sobre o cres-
cimento do IDEB do mu-

nicípio, bem como acerca 
das ações de valorização 
do salário dos professores, 
reformas e ampliações em 
creches e escolas, cons-
trução de duas novas cre-
ches, e diversos projetos 
de incentivo ao ensino e 
a aprendizagem. 
Para a aluna do 3º ano 
do ensino fundamental 
do “Ausônio Araújo”, 
Ariele, “as novas cartei-
ras são ideais para os es-
tudos”, vindo a comple-
tar que todos os alunos 
devem cuidar dos novos 
equipamentos.

O    nze projetos sociais 
de Currais Novos 
aprovados no edital 

01/2015 do Fundo Especial 
da Criança e do Adolescen-
te – FIA/Conselho Munici-
pal de Direitos da Criança e 
do Adolescente – CMDCA, 
assinaram em solenidade 
na Câmara Municipal, con-
vênios de financiamento 

para as ações que serão 
desenvolvidas no período 
de 06 meses com crianças 
e adolescentes do muni-
cípio, recursos estes des-
tinados pela Prefeitura, 
que somam R$99.588,30. 
O evento contou com a par-
ticipação do prefeito Vilton 
Cunha, vereadores, secre-
tários municipais, do presi-
dente do CMDCA Adaildo 
Santos, estudantes, além de 

representantes de ONGS 
e Instituições. 

O prefeito Vilton Cunha 
afirmou que o município 
participa ativamente dessa 
política que possibilita ações 
de beneficiamento das con-
dições de vida das crian-
ças e adolescentes. O Con-
selho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Ado-
lescente, o Conselho Tu-
telar e o FIA foram criados 

em Currais Novos pela lei 
1214 de 1991. O Fundo foi 
regulamentado em 2011, 
e desde então 15 projetos 
foram financiados ou refi-
nanciados, tendo mais de 
mil beneficiados e quase 
R$300 mil investidos. 

No total deste edital, a 
prefeitura repassará quase 
R$100 mil reais para proje-
tos de onze instituições be-
neficiadas, que são: Futuro 

das Crianças; “Beleza sem 
limites” da ACDF; “Espor-
te para Educar” da Asso-
ciação de moradores do 
bairro Paizinho Maria; “Pre-
venção em ação” da ONG 
Policiais Agentes de Paz; 
“A arte de aprender” da 
Associação dos Morado-
res do bairro Sílvio Bezer-
ra; “Projeto poliesporti-
vo” da Associação Luz e 
Vida; “Casa de talentos” 

da Casa do Pobre; “Cursos 
gratuitos de flauta, violão 
e piano” do Casarão de 
Poesia Potiguar”; “O espor-
te em sua vida” da ADES-
COTO; “Craque ABHEMA” 
da Associação beneficen-
te ABHMA; e “Projeto co-
municação audiovisual na 
escola e no campo” da RPTV 
em parceria com a associa-
ção de produtores rurais 
da comunidade Sant’Ana.

SOCIAL

CIDADANIA EDUCAÇÃO

PREFEITURA E 
CMDCA ASSINARAM 
CONVÊNIOS DE 
FINANCIAMENTO 
COM 11 
ORGANIZAÇÕES 
BENEFICIADAS 
PELO FIA

“ASSEMBLEIA CIDADÃ” EM CURRAIS NOVOS 
ATENDEU MAIS DE 15 MIL PESSOAS

PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS ENTREGA 200 
NOVAS CARTEIRAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS

Por João Bezerra

Por João Bezerra

Por João Bezerra
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M
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M
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M

Crianças e Adolescentes serão beneficiadas com os convênios estabelecidos.

Assembleia Cidadã alcançou grande público nos dois dias de acontecimento.

Equipe e alunos das escolas municipais ganharam novas carteiras para equipar as 
instituições de ensino
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A   Noite de Autógra-
fos, que acontece 
tradicionalmente 

dentro da programação 
da Festa de Sant’Ana de 
Currais Novos, este ano 
reuniu no mesmo espaço o 
talento dos autores locais 
e as belezas naturais do 
Seridó.
Na noite do último dia 
15 de julho, enquanto 
os artistas apresentavam 
suas obras no auditório 
da CDL Currais Novos, 
no ambiente ao lado, um 
grupo de fotógrafos exaltava 
as belezas da região do 

Seridó na 1ª Exposição 
Fotográfica Sertão Dourado. 
A exposição formada por 
fotografias de Eugênio 
Oliveira, Adriano Santori, 
Arimateia Bezerra, Getson 
Luis e Rafael Diniz, teve 
seu caráter social com a 
venda dos quadros doada 
ao Abrigo de Idosos Mon-
senhor Paulo Herôncio. 
“Enquanto muitos acham 
a vegetação cinza feia, 
eu acredito que a beleza 
da nossa região depende 
do olhar de quem está 
vendo”, disse Eugênio. 
A iniciativa foi agradecida 
pela atual diretora do abrigo, 
Dra. Cleide Barbosa, que 
lembrou que toda ajuda 

à instituição é muito bem 
vinda, devido à necessida-
de da construção de uma 
enfermaria e lavanderia 
para atender ainda melhor 
os pacientes. “Fomos pre-
senteados duplamente na 
noite de hoje, com essas 
belas imagens e com a 
venda dos quadros”, falou.
Durante o evento, o Pro-
fessor Dr. Marcos Nasci-
mento, do Departamento 
de Geologia da UFRN, 
apresentou aos presentes o 
projeto Geoparque Seridó. 
Na palestra, o professor 
explicou o objetivo e o 
impacto econômico que 
essa estratégia de gestão 
territorial, a qual chamou 

de caminhos das pedras, 
proporcionará a região, 
agregando a conservação 
do patrimônio, educação 
e desenvolvimento sus-
tentável, com incremento 
turístico, a exemplo do 
que acontece no primeiro 
geoparque das Américas 
reconhecido pela UNESCO, 
e ó único do país, o Araripe, 
no Ceará.
De todo potencial que o 
Seridó oferece, Marcos 

explicou que na segunda 
fase de levantamento seis 
municípios foram inclu-
ídos, com 16 geossítios 
cadastrados. Além de 
Currais Novos, Cerro 
Corá, Lagoa Nova, Acari, 
Carnaúba dos Dantas e 
Parelhas. “Só falta agora 
os municípios fazerem seu 
dever de casa para a gente 
ver esse projeto em anda-
mento, sendo divulgado 
em todo mundo”, alertou 

Nascimento. 
Em seguida foi a vez da 
apresentação das outras 
estrelas da noite. Lançaram 
suas obras os escritores 
Maria Maria, Wescley 
Gama, Théo Alves, Fagner 
Farias, Marcos Antônio 
Nascimento, Maria das 
Vitórias, Nunes Lourenço 
e Francisco Ivan. O evento 
ainda foi abrilhantado pelo 
Quarteto Dó Maior, do 
IFRN – Currais Novos.

NOITE DE AUTÓGRAFOS REUNIU 
PRODUÇÃO LITERÁRIA E AS 
BELEZAS DO SERIDÓ
OS DESTAQUES FICARAM POR CONTA DO TALENTO DOS 
AUTORES E AS BELÍSSIMAS FOTOGRAFIAS DA REGIÃO

Por Fátima Souza

Talentos locais da literatura e fotografia se destacaram na Noite de Autógrafos.

C    omemorada por ser 
um evento tradicional 
no município, já com 

realizações há 49 anos durante 
os festejos à Sant’Ana, em 
Currais Novos, a “Festa do 
Agricultor” reuniu milhares 
de homens e mulheres do 
campo no último dia 20 
de julho na missa Solene 
presidida pelo Bispo Dioce-
sano, Dom Antônio Carlos.

Além das centenas de fiéis 
de Sant’Ana, a celebração 
contou com a presença de 

várias autoridades, entre 
elas, o prefeito Vilton 
Cunha, o vice-prefeito 
João Gustavo, além de 
vereadores, secretários 
municipais e representantes 
da EMATER-RN.

Na homilia, Dom 
Antônio Carlos lembrou 
a luta dos agricultores em 
meio à grave estiagem que 
assola o sertão nordestino. 
“Precisamos arar nossos 
corações com a palavra de 
Deus para que ele não se 
torne seco como o chão 
do nosso sertão”, disse o 

bispo, que aproveitou para 
criticar os que torcem pelo 
“quanto pior melhor” em 
meio à crise econômica e 
política do país. “Temos 
que torcer sempre pelo 
bem do nosso país mesmo 
que ele esteja passando 
por esta crise”, afirmou. 

O gestor currais-novense 
Vilton Cunha agradeceu 
a participação de todos 
na celebração e disse que 
o momento é de agrade-
cimentos e pedidos por 
bênçãos, principalmente 
da chuva. “Que Sant’Ana 

interceda por todos nós e 
que tenhamos chuva para 
m o lhar no ssa  te rra” , d isse .    

Após a missa, o desfile 
do agricultor seguiu pelas 

principais ruas da cidade, 
com representantes de 
instituições ligadas ao 
campo, associações e das 
comunidades rurais do 

município. Logo após o 
encerramento aconteceu o 
tradicional almoço para os 
agricultores no Restaurante 
Popular.

TRADIÇÃO:
CURRAIS NOVOS CELEBROU 
49ª FESTA DO AGRICULTOR 

Por Fátima Souza

Fá
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Fá
tim
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So
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a

Na ocasião o homem do campo agradeceu com veemência e pediu uma chuva de bênçãos. 
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C    ansados de pre-
senciar animais 
sendo maltrata-

dos e abandonados, um 
grupo de voluntários em 
Currais Novos arregaçou 
as mangas e criou a ONG 
Amigos de Chiquinho, 
de proteção animal. O 
nome da instituição surgiu 
quando um cachorrinho 
foi resgatado e devido os 
maus-tratos que sofreu 
não, resistiu e morreu. 

A história do ca-
chorrinho, batizado 
por Chiquinho, virou 
símbolo, e serviu de 
motivação para que não 
aconteçam com outros 
animais. Desde então, 
esse voluntários iniciaram 
um trabalho e nesses 10 
meses de existência já 
foram resgatados vários 
animais: “As denúncias 
de animais que estão 
sofrendo maus-tratos 
não param de chegar”, 

explicou a presidente 
Fátima Souza.

A ONG sobrevive uni-
camente de doações. A 
luta é para a conclusão 
do abrigo provisório, em 
um muro doado por uma 
voluntária. “Consegui-
mos só subir as paredes, 
mas ainda faltam fazer 
as baias e a cobertura, e 
mesmo assim, já estamos 
com vários animais no 
local, vítimas de donos 
irresponsáveis”, disse Ana 
Maria Valetim.

Como o abrigo é 
pequeno e ainda não 
está pronto, e depen-
dendo da gravidade 
da situação do animal 
resgatado, muitas vezes, 
os voluntários tem que 
levá-los para suas residên-
cias. “A gente faz o que 
pode, mas as denúncias 
de animais sendo maltra-
tados é muito grande em 
Currais Novos, as pessoas 
esquecem que podem 
responder judicialmente, 

que é crime maltratar 
animais”, disse a pre-
sidente.

Em junho, o vereador 
Odon Jr. apresentou um 
projeto de lei reconhe-
cendo a instituição como 
de utilidade pública mu-
nicipal. Mas, qualquer 
pessoa pode ajudar 
doando ração, coleira 
ou mesmo dinheiro, já 
que os animais resga-
tados geram custos, 
mesmo com as parce-
rias das clínicas CEMEV 
e Veterifarma, onde os 
veterinários não cobram 

as consultas, porém a 
ONG tem que pagar 
os medicamentos e os 
materiais cirúrgicos. 

Por enquanto, Tina, 
Lili, Helô, Tasha, Beetho-
ven, Bebel, Esperança, 
Dalila, Graveto... e tantos 
outros animais, já tiveram 
suas vidas modificadas 
pela ONG e nunca mais 
sofrerão maus-tratos. Mas 
o trabalho não pode parar, 
e pode ser acompanhado 
pela Fan Page oficial do 
Projeto www.facebook.
com/ongamigosdechi-
quinho.

Família ainda busca entender 
o que aconteceu.

A família de José Lino 
Guilherme, 76 anos, que 
está desaparecido desde o 
dia 07 de junho, continua 
incansavelmente a busca 
pelo idoso. 

De acordo com Lenilson 
Guilherme, filho de Seu Lino, 
como é conhecido, saiu 
de casa às 9:30h, vestindo 
uma camisa listrada azul, 
um calção preto, sandálias 
e chapéu, e não foi mais 
visto. “Eu não sei como 
uma pessoa some assim”, 
lamenta Lenilson.

José Lino é morador 
do assentamento José 
Milanês, na zona rural de 
Lagoa Nova, tem Parkin-
son e toma remédio re-
gularmente há seis anos. 
Segundo Lenilson, a família 
recebeu algumas ligações 
de pessoas que suposta-
mente tinha o visto, mas 

após averiguado nenhuma 
suspeita se confirmou. “Já 
percorremos hospitais em 
Natal, em cidades vizinhas, 
já divulgamos na internet, 
até em curandeiro já fomos, 
mas até agora meu pai não 
foi encontrado”, falou.

A família acionou o Corpo 
de Bombeiros e amigos e 
fizeram uma busca na região, 
sem êxito sobre o paradeiro 
do idoso. “A gente está 
muito preocupado com 
o nosso pai e quem tiver 
alguma informação verda-
deira, por favor nos avise, e 
pessoas que ligam só por 
ligar, que não façam isso, 
nos ligaram dizendo que ele 
estava na Mina Brejuí, em 
Currais Novos, e quando 
chegamos lá era mentira”, 
lamenta. 

Qualquer informação 
sobre o paradeiro de José 
Lino pode ligar para os (84) 
3437-7014/ (84) 99946-2262/ 
(84) 99649-3219 ou informar 
à polícia pelo 190.

ATUALIDADESJORNAL EXPRESSO - 24 DE JULHO DE 2015 13 PÁ
GI

N
A

IDOSO ENCONTRA-SE 
DESAPARECIDO HÁ 
QUASE DOIS MESES

Sr. Lino, 76 anos, desapareceu no início de junho.

ONG AMIGOS DE 
CHIQUINHO

AFLIÇÃO:

Por Geyse Bárbara 

Por Fátima Souza

A conclusão da obra do abrigo provisório para os animais não pode acontecer devido à falta de recursos financeiros.

Os animais são resgatados e cuidados pelos voluntários.
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Está chegando a hora 
de uma das festas mais 
esperada do ano, já con-
sagrado no calendário de 
eventos do Rio Grande 
do Norte. A cidade Cerro 
Corá se prepara para 
receber milhares de vi-
sitantes na 13ª edição 
do Festival de Inverno, 
que acontecerá de 08 a 
10 de agosto.

Este ano, com o tema 
“Música e gastronomia, 
aquecem o Festival”, o 
evento une a culinária 
típica da região, ao 
clima frio característi-
co do município, com 
temperaturas abaixo dos 
20ºC, um convite irre-
sistível pra quem gosta 
de apreciar música de 
qualidade regado a um 
bom vinho.

Para o prefeito Raimundo 
Marcelino, a realização 
do evento, o sétimo na 
sua administração, foi 

um desafio diante das 
inúmeras intervenções 
e adversidades que os 
municípios estão passando. 
“A gente tem que fazer 
todo o esforço para que o 
festival continue grande”, 
disse.

  O Festival de Inverno 
evidencia diversas formas 
de manifestações culturais, 
com as apresentações 
culturais que antecedem 
os shows musicais no 
palco armado na praça 
Tomaz Pereira de Araújo. 
Toda a programação é 
em praça pública. 

CONFIRA:

SEXTA-FEIRA (07/08)
20h – Filarmônica Elino 
Julião – Timbaúba dos 
Batista
Abertura oficial
Itanildo Show
Orquestra Sanfônica – 
Parelhas
Joãozinho e Banda Sete
Lu & Forró sem Limite

Forrozão Só o Mii

SÁBADO (08/08)
8h – Cavalgada – Saída 
do pórtico da entrada da 
cidade até o parque de 
vaquejada “O Ferreirão”, 
com mini bolão e o Forró 
do Vaqueiro com Diego 
Pessoa
15h – Corrida da Serra 
– Saída do pórtico do 
Festival - Centro
20h – Filarmônica Euterpe 
Jardinense – Jardim do 
Seridó
Dom Cardoso e Seus 
Metais
Waldonys
Lu & Forró sem Limite
Banda D’versão
Forró Puxado

DOMINGO (09/08)
07h – Passeio Mountain 
Bike – Concentração, café 
da manhã e saída na Escola 
Municipal Belmira Viana
12h – Lu & Forró se Limite
Paulinho e Parcélio
Max e Banda Estrelar.

CERRO CORÁ PROMOVE MAIS 
UM FESTIVAL DE INVERNO
Por Fátima Souza

A última edição do Festival reuniu milhares de cerro-coraenses e visitantes nos dias do evento.

MUITA MÚSICA E GASTRONOMIA NO FRIO DA SERRA DE SANT’ANA
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AO automóvel que 

você procura
está aqui!

Anuncie com a gente
(84) 9962-5232

Jornal Expresso

Classificados

Empresa que
cuida do seu carro

AGILE 2012 2012 COMPLETO  - MAR-
CELLO’S VEIC ULOS 3412 2368 - 99657 
6767 - 98897 4988

PÁLIO 2014 (6 MIL KM RODADOS)  - 
MARCELLO’S VEÍCULOS 3412 2368 - 
99657 6767 - 98897 4988

F 4000 BAU REFRIGERADO - BOLA VE 
ÍCULOS 3431 1379 - 9963 1051

L 200 2006 - BOLA VEÍCULOS 3431 1379 
- 9963 1051

SAVEIRO2010 GV - BOLA VEÍCULOS 3431 
1379 - 9963 1051

FORD KA 2013 COMPLETO - ALEXANDRE 
MOTO CAR  3412 2557 - 99957 1925

CELTA 2011 2012 COMPLETO  - MAR-
CELLO’S VEIC ULOS 3412 2368 - 
99657 6767 - 98897 4988

PEGEOUT PASSION 2007 COMPLETO - 
MARCELLO’S VE ÍCULOS 3412 2368 - 
99657 6767 - 98897 4988

FRONTIER 2010 COMPLETA - BOLA VE 
ÍCULOS 3431 1379 - 9963 1051

L 200 2011 COMPLETA - BOLA VEI 
CULOS 3431 1379 - 9963 1051

SILVERADO 2000 - BOLA VEÍCULOS 
3431 1379 - 9963 1051

GOL 2013 2014 COMPLETO  - ALE-
XANDRE MOTO CAR  3412 2557 - 
99957 1925

CELTA 2012 2013 COMPLETO  - MAR-
CELLO’S VEIC ULOS 3412 2368 - 
99657 6767 - 98897 4988

SIENA 2010 2011 COMPLETO  - MAR-
CELLO’S VEIC ULOS 3412 2368 - 
99657 6767 - 98897 4988

GOL 2011 - BOLA VEÍCULOS 3431 
1379 - 9963 1051

PAJERO FULL 2010 TOP - BOLA VEI 
CULOS 3431 1379 - 9963 1051

STRADA 2011 COMPLETA - BOLA VEI 
CULOS 3431 1379 - 9963 1051

MONTANA 2004 COMPLETA  - ALE-
XANDRE MOTO CAR  3412 2557 - 
99957 1925

COROLLA 2009 2010 TOP  - MAR-
CELLO’S VEICUL OS 3412 2368 - 
99657 6767 - 98897 4988

SIENA 2011 2012 COMPLETO  - MAR-
CELLO’S VEIC ULOS 3412 2368 - 
99657 6767 - 98897 4988

HILUX 2011 4X4 COMPLETA - BOLA V 
EÍCULOS 3431 1379 - 9963 1051

POLO SEDAN - BOLA VEÍCULOS 3431 
1379 - 9963 1051

CELTA 2014 COMPLETO COM AIR 
BERG ABS  - ALEXANDRE MOTO CAR  
3412 2557 - 99957 1925

PALIO 2013 2014 COMPLETO  - ALE-
XANDRE  MOTO CAR  3412 2557 - 
99957 1925

FIESTA 2008 COMPLETO  - MAR-
CELLO’S VEICUL OS 3412 2368 - 
99657 6767 - 98897 4988

F 4000 2004 - BOLA VEÍCULOS 3431 
1379 - 9963 1051

HILUX 2011 COMPLETA - BOLA VEI 
CULOS 3431 1379 - 9963 1051

S 10 2006 COMPLETA - BOLA VEIC 
ULOS 3431 1379 - 9963 1051

CLASSIC 2011  - ALEXANDRE MOTO 
CAR  3412 2557 - 99957 1925

POLO 2010 COMPLETO (56 MIL KM 
RODADOS - ÚNICO DONO)  - ALEXAN-
DRE MOTO CAR  3412 2557 - 99957 
1925

FORD KA 2007  - ALEXANDRE MOTO 
CAR  3412 2557 - 99957 1925

SAVEIRO 2011 COMPLETA  - ALEXAN-
DRE MOTO CAR  3412 2557 - 99957 
1925
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O    monte de Nossas 
Senhoras das 
Graças, na cidade de 

Florânia, recebeu em meados 
de julho a 24ª reunião do 
Roteiro Turístico do Seridó, 
formada pelas cidades de 
Caicó, Acari, Carnaúba dos 
Dantas, Cerro Corá, Currais 
Novos, Equador, Florânia, 
Jardim do Seridó, Jucurutu, 
Lagoa Nova, Ouro Branco, 
Parelhas, Santana do Seridó, 
São João do Sabugi, Serra 
Negra do Norte, Tenente 
Laurentino Cruz e Timbaúba 
dos Batistas.
A prefeita anfitriã, Márcia 
Nobre, recebeu a subsecre-
tária de Turismo Solange 
Portela, que representou 
o secretário de Estadual 
Turismo, Ruy Gaspar; Haroldo 
Azevedo, vice-presidente 
da Empresa Potiguar de 
Promoção Turística; além 
de representantes das ins-
tituições  e dos municípios 
que fazem parte do Roteiro 
Turístico do Seridó.
Durante a reunião, a palavra 
mais ouvida foi união, em 
uma tentativa de fortalecer 
o roteiro e torná-lo efetiva-
mente em funcionamento. 
A subsecretária elencou os 
investimentos em promoção 
que a Secretaria Estadual 
de Turismo vem incremen-
tando para fomentar a 
interiorização do turismo 
no Estado. Entre as ações 
estão as participações em 
feiras com stands próprios, 
divulgação no aeroporto 
de Campinas/SP e partici-
pação em eventos, como 
o Salão de Turismo Rota 
101 Nordeste, em Recife; 
Festa do Bode, em Mossoró; 
o Rural Tur, em Natal; e 
Festival do Turismo, em 

João Pessoa.
Durante o encontro, o 
gerente do SEBRAE Currais 
Novos, Célio Vieira, divulgou 
detalhes da RuralTur 2015, 
que acontecerá nos dias 26 
a 28 de agosto, no Arena 
das Dunas. Em seguida, 
Haroldo Azevedo, da 
EMPROTUR, aproveitou 
para convidar os empre-
sários da rede hoteleira 
para o Workshop do Hotel 
Urbano, que acontecerá no 
próximo dia 04 de agosto, 
no Teatro Riachuelo, em 
Natal.
O projeto que mudou 
a vida de mulheres em 
uma comunidade rural 
do município de Currais 
Novos também entrou na 
pauta e foi apresentado 
por Fátima Barros, pre-
sidente da Associação 
das Mulheres Produtoras 
Rurais da Comunidade do 
Quandu e Adjacências, e 
de quebra, ganhou um 
assento no Conselho do 
Polo, substituindo a As-
sociação de Artesãos de 
Currais Novos. A inclusão 
da Associação, que além 
de produzir vários artigos 
com a marca “Delícias do 
Seridó”, tornou-se um ponto 
de apoio para os turistas 
que visitam a região do 
Totoró,  foi pleiteada pela 
coordenadora de Turismo 
de Currais Novos, Socorro 
Góes.
A segunda reunião do ano 
contou com a presença da 
coordenadora do curso de 
Turismo da UFRN, Carolina 
Todesco, que expressou 
sua preocupação com o 
futuro do curso no polo 
Currais Novos, aliás o único 
de turismo do interior, 
na UFRN. Ela explicou 
que desde 2007, foram 

formados 141 turismólo-
gos, contudo apenas 12% 
destes estão atuando na 
área. Foi pensando nessa 
valorização dos estudantes 
e futuros profissionais que 
Carolina saiu da reunião 
com a responsabilidade 

da UFRN assumir a Secre-
taria Executiva do Polo de 
Turismo do Seridó.
A 24ª reunião foi finaliza-
da com a eleição dos 28 
membros do Conselho. 
O Conselho segue com 
a seguinte representação: 

Sebrae, Senac, CDL Currais 
Novos, SINGTUR, ABAV, 
AMSO, ADESE, CRACAS, 
Faculdade do Seridó, Fa-
culdade Católica Santa Te-
rezinha, UFRN, Fundação 
Seridó, Associação do 
Quandu, IFRN, Banco do 

Nordeste, Banco do Brasil, 
Iphan, Emprotur, SETUR, 
SETHAS, bem como alguns 
municípios. Tão logo, o 
próximo encontro do Polo 
Turístico do Seridó será 
em outubro, na cidade de 
Parelhas. 

SEGUNDA REUNIÃO DO ROTEIRO TURÍSTICO 
DO SERIDÓ ACONTECEU EM FLORÂNIA
NO ENCONTRO FORAM ELEITOS OS NOVOS CONSELHEIROS E A SECRETARIA EXECUTIVA

Por Fátima Souza

Fá
tim

a 
So

uz
a

Reunião com os representantes do Roteiro Turístico do Seridó movimentou o município de Florânia 
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A    iminência de um colapso 
no abastecimento de 
água nunca esteve tão 

próximo e real nas cidades 
de Currais Novos e Acari. A 
estiagem que assola a região 
por quatro anos seguidos 
extinguiu toda reserva hídrica 
dos dois municípios.

Com o reservatório 
Marechal Dutra, o Gargalheiras, 
em Acari, responsável pela 
o abastecimento das duas 
cidades, com apenas 1% da 
sua capacidade, a situação 
forçou as autoridades encon-
trar alternativas, enquanto a 
Adutora de Engate Rápido 
Currais Novos/Acari, que 
ainda não tem data certa 
para conclusão, fica pronta. 
De acordo com a previsão 
dos técnicos da Caern, 
mesmo com os rodízios, a 
água do Gargalheiras daria 
para abastecer, na melhor 
das hipóteses, até o final de 
agosto. “A palavra de ordem 
é economizar, economizar e 
economizar, porque a situação 
é caótica”, alertou Adelson 
Santos, Chefe do Escritório 
da Caern em Currais Novos.  

Diante desta situação 
perturbadora e preocu-
pante, a alternativa nesse 
espaço de tempo entre o 
colapso do Gargalheiras e 
o início das atividades da 
adutora, será abastecimen-
to via carros-pipas e poços, 
com chafariz para atender 
a população. Atualmente 
Currais Novos tem uma 
demanda de 300m3 por hora. 
A cidade está dividida em 
quatro setores com 24 horas 
com água e 120 horas, ou 
seja, cinco dias sem água. A 
ideia de abastecer a estação 
de tratamento com carros-pi-
pas e depois distribuir para 
a população pelo sistema 
da Caern foi descartado. 
“Pra isso seria necessário 
30 carros-pipas por hora, é 
totalmente inviável”, explicou 
Adelson.

O secretário de Estado 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos, Mairton 
França, informou que ações 
estão sendo tomadas, como 
a construção de dois pontos 
de captação de água para 
carros-pipas em Florânia e 
São Vicente, assim como a 
recuperação de seis poços 
em Currais Novos. O secre-
tário estava indo a Brasília, 
em busca da expansão do 
programa de carros-pipas para 
a zona urbana, e para definir 
o plano de trabalho, junto à 
defesa civil. Mairton informou 
ainda, que no próximo dia 
31 de julho, se reunirá com 
Walter Gomes, diretor do 
DNOCS, para acompanhar 
o andamento da constru-
ção da Adutora de Currais 
Novos/Acari.

Para o engenheiro da 
Caern, Eudes Medeiros, a 
torcida é pela conclusão da 
adutora, mas caso isso não 
aconteça em tempo hábil, 
além dos pontos de captação 
de carros-pipas, também 
estão sendo averiguados 
poços na mineração Barra 
Verde, cedido pelo engenheiro 
Silvino Neto, também para 
carros-pipas e mais poços 
na zona urbana. 

Com o aval do diretor de 
operações da Caern, João 
Alberto, medidas também 
estão sendo tomadas para a 
cidade de Acari, que neces-
sita de uma vazão de 40m3 
por hora. No caso, da terra 
do Gargalheiras, a opção 
será a perfuração de três 
poços na comunidade de 
Bulhões, e água será jogado 
direto no sistema da Caern. 
Eudes explicou ainda, que 
as pessoas mais antigas in-
formaram que na base da 
parede do Gargalheiras existe 
um poço amazonas, que 
na época da construção da 
barragem abastecia a obra e 
as comunidades vizinhas: “Lá 
já encontramos um poste, 
vamos averiguar”.

José Eudes explicou 
ainda, que a construção da 
primeira fase da adutora de 
engate rápido irá resolver 
provisoriamente o problema 
do abastecimento. Haverá 
uma interligação vinda da 
cidade de São Vicente (veja 
o infográfico), seguindo pela 
Serra da Seriema, com a 
água enviada para estação 
de tratamento Dourado, 
próximo a Imaculada, em 
Currais Novos, de onde será 
enviada para o sistema da 
Caern e distribuída para a 
cidade. A vazão será de 
apenas 150m3 e para atender 
toda população, a cidade 
será dividida em 10 setores. 
Nessa primeira fase, Acari 
não será beneficiada.

Atualmente existem 11.400 
ligações ativas em Currais 
Novos, e 3.960 em acari, 
somando nas duas cidades 
15.360 ligações.

A CONSTRUÇÃO DA 
ADUTORA

A boa notícia é que a 
primeira fase da adutora 
de engate rápido já tem 
previsão de conclusão. De 
acordo com o engenheiro 
Fred Magalhães, da GAID 
Construções, empresa res-
ponsável pela execução da 
obra, a previsão de conclusão 
será no final de setembro. 
O engenheiro informou que 
até o dia 16 de agosto, 
chegará 16 mil metros de 
tubos de aço Corten, de 300 
milímetros; duas bobinas de 
aço, para fabricação de mais 
canos; e 1.350 m de canos 
de ferro fundido. O trecho 

da adutora de São Vicente 
até a Estação de Tratamento 
Dourado é 23 mil metros, 
que serão preenchidos por 
18 quilômetros de aço e 5 
de ferro fundido. “Com 
esse material aqui, agora 
é só arregaçar as mangas 
e trabalhar, se não houver 
nenhum imprevisto, em 20 dias 
a gente consegue terminar, 
informou o engenheiro.

Os canos serão fabricados 
na própria sede da GAIN, 
sediada no antigo prédio da 
Metasa, na BR 427. No local 
já estão sendo construídos 
os pré-moldados que serão 
usados de base para os canos 
externos. De acordo com 
Fred, a mão de obra será 
toda local. Atualmente a 
construção da adutora gera 
22 empregos diretos, mas 
precisará, de pelo menos, 
60 pessoas trabalhando na 
obra. 

O valor total da adutora 
Currais Novos/Acari é de 
R$ 33.980.000,00, financia-
do pelo Governo Federal, 
através do Ministérios da 
Integração e DNOCS. Não 
foi informado o montante 
já liberado. A previsão de 
conclusão, dependerá da 
liberação total do investi-
mento destinado à obra, e 
ainda não tem data definida.

CURRAIS NOVOS
2010 –241.6 mm
2011–665.2 mm
2012 –58,4mm
2013–84,6mm
2014–281,8mm
2015–até agora–238,5mm

ACARI
2010–402,2mm
2011–746,9mm
2012–73mm
2013 –232,1mm
2014–387,6mm
2015–até 21/07–260,7mm
Fonte: EMPARN/ José 
Oliveira

GARGALHEIRAS EM SEUS ÚLTIMOS SUSPIROS
ENTENDA O QUE VAI ACONTECER COM CURRAIS NOVOS E ACARI 
Por Fátima Souza
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A situação de capacidade hídrica do Gargalheiras ameaça escassez total d’água a população.

A construção adutora de Engate 
Rápido anda a passos lentos e não 
tem prazo para conclusão. 

Engenheiro da GAID Fred Magalhães.

Engenheiro da Caern 
Eudes Medeiros.
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Flashes do Seridó

TRIO DE BELDADES – A jardinense Juciara Dias, Miss 
Seridó 2015, ladeada pelas duas finalistas: Cristiane 
Kelly (Acari) e  Thalya Gomes (Parelhas).

FAIXAS – O cruzetense Ricardo Elízio entrega a faixa de 
Mister Seridó 2014 ao seu sucessor, Marcos Antônio, de 
Ouro Branco.

ADEUS – A currais-novense Samara Dantas fazendo seu 
último desfile como Miss Seridó 2014.

NO PÓDIO DA BELEZA - Marcos Antônio e Juciara Dias, 
eleitos Mister e Miss Seridó 2015.

FAZENDO POSE – Prefeito de Acari, Isaías Cabral e a 
esposa Ana Maria nos salões do Esplanada Clube.

FAIXAS - Mister Seridó/RN 2010 Daniel Dantas entrega 
a faixa de Miss Simpatia 2015 ao representante de Serra 
Negra, Matheus Emanoel. 

DESTAQUE – Cantor e líder político, José Amazan Silva com a esposa, Hyáskara, prestigiando a noite de 
beleza.

CHARME - Arquiteta e eterna Miss Seridó, Deborah Lorena 
integrou a comissão julgadora.

FINALISTAS – Top 6 do concurso Mister Seridó 2015.

TROFÉU – Empresária Fátima Santos entrega a Miss J. 
do Seridó, Juciara Dias, o troféu do Mais Belo Vestido 
de 2015.



ECONOMIAJORNAL EXPRESSO - 24 DE JULHO DE 2015 21 PÁ
GI

N
A

Carlos Magno
carlosm.dantas@hotmail.com 

O SUCESSO DO MISS E MISTER SERIDÓ 
2015

O Esplanada Clube de Jardim do Seridó foi 
palco da escolha da Miss e Mister Seridó 2015, 
na sua 25ª edição - Jubileu de Prata. Com 
uma belíssima decoração, assinada pelo cai-
coense Emanoel Araújo e iluminação da Pro 
Luz de Parelhas, o show de beleza resultou 
na escolha da Miss Jardim do Seridó, Jucia-
ra Kelley Dias, 18 anos, 1,75m, 54kg, 62cm 
de cintura, 89cm de busto e 90cm de qua-
dril, e do Mister Ouro Branco, Marcos Antô-
nio da Silva, 18 anos, 1,84m, 76kg como Miss 
e Mister Seridó 2015. 

As Misses Acari e Parelhas, Cristiane Kelly e 
Thalya Gomes, foram classificadas em 2º e 3º 
lugares, respectivamente. Também figuraram 
entre as seis finalistas as Misses Florânia, São 
João do Sabugi e São Fernando. A cruzeten-
se Thayná Moana, que é uma graça, eterna-
mente desinibida e alegre, foi eleita Miss Sim-
patia 2015. O belíssimo troféu do Mais Belo 
Vestido de 2015, batizado de José Denisio de 
Azevedo, ficou com a Miss Jardim do Seridó, 
Juciara Dias, e foi entregue pela esposa do 
homenageado, a empresária Fátima Santos, 
proprietária da Matersol Moda Praia.

Na disputa pela faixa do homem mais belo 
da região, Eduardo Luiz, de Acari, ficou em 2º 
lugar, e Artur Bulhões, de Jardim do Seridó, 
classificou-se em 3º lugar. Também foram fi-
nalistas os Misters Caicó, Parelhas e São João 
do Sabugi. A faixa de Mister Simpatia 2015 
foi conquistada pelo representante de Serra 
Negra, Matheus Emanoel.

A comissão julgadora que escolheu os novos 
soberanos da beleza seridoense foi presidida 
pelo médico Jorge Boucinhas, e teve a par-
ticipação das ex-Misses Seridó 2009 e 2013, 
Déborah Lorena e Déllis Luana, o colunista 
social de Parnamirim, Ranier Lyra, a sociali-
te Edna Lucimar, Miss RN Mundo 2015 Ma-
riana Moura, o Mister Seridó/RN 2010 Daniel 
Dantas e a bela médica Ana Tereza Regalado. 

A bela curraisnovense Samara Dantas, Miss 
Seridó 2014, teve seu momento de despedi-
da e fez um belo discurso de agradecimento, 
quando revelou as emoções que teve duran-
te seu reinado, antes de passar o cetro, manto 
e coroa à sua sucessora. Tivemos dois desfi-
les. No primeiro, os rapazes com ternos e as 
moças com seus belos vestidos. No segun-
do, eles de sunga e elas de maiô preto tra-
balhado em pedrarias, numa criação exclu-
siva da grife Matersol Moda Praia, que há 19 
anos participa do maior espetáculo de beleza 
da nossa região. Os coiffeurs Aderson Nunes 
e Yam Ximenes assinaram o hair e make up 
das Misses e deram show, merecendo elo-
gios de todos.

Registrar nosso agradecimento especial as 
empresas que tornaram possível o suces-
so do evento: Clínica de Olhos Santa Bea-
triz, Aldann Construções, balneário Portal do 
Vale, La Femme, Avohai, Carmen Steffens, Ma-
tersol Moda Praia, A Caserna e a Estrela Viva, 
que vestiu todas as candidatas para o tradi-
cional almoço de confraternização. 

A festa máxima da beleza seridoense teve 
como Grande Madrinha a deputada federal 
Zenaide Maia e como Patrono, o presidente da 
Assembleia Legislativa, Ezequiel Galvão Fer-
reira de Souza, representado no evento por 
Jefferson Júnior, assessor especial do prefei-
to de Currais Novos, Vilton Cunha. Prefeitos, 
vereadores, lideranças políticas e nomes de 
destaque na vida social do Seridó prestigia-
ram a noitada, que teve cerimonial comanda-
do pela elegante jornalista Anna Aline Dias. 

NOTAS 

Merci
Aos colegas da imprensa J. Oliveira, George 
Azevedo, Liege Barbalho, Marcos Henrique, 
Lisboa Batista, Rodrigo Loureiro, Ana Ruth 

Dantas, Josimar Tavares, Wandilson Rama-
lho e Cesimar de Oliveira, que noticiaram o 
concurso Miss e Mister Seridó 2015 em suas 
colunas, e aos amigos dos sites Agitação Vip e 
JCN, da nossa região, e Tokk/Assu, que deram 
ampla cobertura ao evento, meu mais cari-
nhoso obrigado.

Noite Maior
Já estão circulando os convites para a XXVIII 
Noite Maior de Acari, dia 7 de agosto, no Clube 
Municipal, sob a batuta do presidente Marcos 
Freire. O caicoense Paulo César assinará todo 
o cenário do principal evento social do ano 
na Cidade Mais Limpa do Brasil. No palco, 
a maravilhosa Orquestra Super Oara, de Ar-
coverde-PE. Mais informações: 99652.6960. 
Vamos sim.

Boa escolha
Mais um seridoense na equipe do governa-
dor Robinson Faria. O ex-presidente da Fiern 
e atual presidente da CNI, empresário jardi-
nense Flávio Azevedo, assumirá a secretaria 
de Desenvolvimento Econômico. 

Formatura
O advogado Vilson Costa Dantas e a gine-
cologista e ex-vereadora de Caicó, Verônica 
Alcântara, um dos casais mais queridos de 
Caicó, brindando a formatura do seu filho, 
Pedro Victor, em Medicina pela UFRN. 

Em Parelhas
Rejane Medeiros convidando para o coquetel 
de lançamento da 5ª Fenepar e 35ª Festa dos 
Caminhoneiros de Parelhas, dia 6 de agosto, 
às 19h30, na Associação dos Caminhoneiros 
Parelhenses-Acampar. O evento tem o apoio 
do Banco do Nordeste, CDL local, Prefeitu-
ra e Sebrae/RN. 

Pólo Turístico
A prefeita de Florânia, Márcia Rejane Cunha 
Nobre foi a grande anfitriã da 24ª Reunião 
Ordinária do Conselho do Pólo Turístico do 
Seridó, realizado no auditório Dom Heitor de 
Araújo Sales (Santuário das Graças), com a 
presença da subsecretária Estadual de Turis-
mo, Solange Portela, conselheiros municipais 
e autoridades municipais.
 
Corrida
Vem aí a 2ª Corrida do Festival de Inverno de 
Cerro Corá, nas categorias masculino e femi-
nino, dia 8 de agosto, dentro da agenda do 
XIII Festival de Inverno do município, criado 
na administração do ex-prefeito e atual vice-
-prefeito, João Batista de Melo Filho, uma das 
legendas da política seridoense.

Cidadania
Por proposta da vereadora Maria Aparecida 
Alves Othon, a Câmara Municipal de Currais 
Novos aprovou por unanimidade, a conces-
são do título de Cidadão Currais-novense 
ao médico floraniense Giordano Bruno dos 
Santos, diretor médico do Hospital Regional 
de Currais Novos e empresário de moda na 
cidade Princesa do Seridó. Sem duvida, uma 
justa homenagem. 

Baile dos Coroas
O mulherio da nossa sociedade a procura de 
modelitos para desfilar no Baile dos Coroas 
de Caicó, que chega a sua 42ª edição, dia 31 
de julho, no Clube Corintians. A noitada que 
exigirá traje passeio completo e será embala-
da pelas Orquestras Feras de Parelhas e Super 
Oara, vai reunir, como sempre, nomes de desta-
que na vida social e política do Estado/Seridó.

Agenda
Os novos soberanos da beleza seridoense, Ju-
ciara Dias e Marcos Silva, Miss e Mister Seridó 
2015, estão com agenda cheia. Dia 31, estarão 
prestigiando o Baile dos Coroas de Caicó. No 
dia 7 de agosto, dão o ar da graça na Noite 
Maior de Acari. Dia 12 de setembro, estarão 
em Parnamirim, integrando o júri da bada-
lada festa de escolha do Mister e Miss Estu-
dantil 2015. Ainda na agenda, Fenepar 2015, 
Noite do Reencontro de Florânia e Miss Mato 
Grande 2015.

CONVIDADOS – Prefeito de Cruzeta Nena Dantas em “clic” com a esposa, Zenaide 
Dantas, também prestigiaram a noite. 

CASAIS QUERIDOS – José Maria Brito/Dalvanice e o secretário estadual de Articulação 
Política, Hudson Pereira de Brito/Solange Regina. 

TROFÉU - Jefferson Júnior representou o presidente da Assembleia Legislativa e grande 
Patrono da noite, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza. 

VIP - Empresário cruzetense Josenir Góes de Araújo e Edna Lucimar, como sempre, 
brilhando nos nossos eventos sociais.

LINDA - Délis Luana, Miss Seridó 2013, também ajudou a escolher os mais belos de 2015.
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A cidade mais 
limpa do Brasil 
será palco de 

mais uma de Festa de 
Nossa Senhora da Guia. 
De 05 à 15 de agosto, 

Acari receberá milhares 
de visitantes para louvar 
a sua Padroeira.

Na festa foi montada 
uma vasta programação 
religiosa com novenários, 
missas e procissões. Já 
na parte social, a cidade 

será movimentada com 
a feirinha, jantar, quer-
messes e vários shows 
no Pavilhão, em praça 
pública, e shows fechados, 
com grandes atrações.

Nos dias, 08 de 09, pela 
primeira vez, a ‘Terra do 

Gargalheiras” receberá 
uma mega estrutura de 
palco, iluminação e 
camarote, na Arena do 
Forró.  Entre as atrações, 
o fenômeno Aviões do 
Forró, além de Dorgival 
Dantas, Pedrinho Pegação, 

Luiz Marcelo e Gabriel e 
Rainhas da Balada. Já no 
dia 14, o Espaço da Vila 
trará Circuito Musical e 
Rita de Cássia. 

Com o apoio da Pre-
feitura, a festa desse ano 
tem a expectativa de ser 

uma das maiores já re-
alizadas.  “Apesar das 
dificuldades, estamos em 
parceria com empresas 
e comércio local, e com 
certeza Acari terá uma 
grande festa”, disse o 
prefeito Isaías Cabral.
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ACARI A FESTA DA PADROEIRA 
PROMETE SER UMA DAS 
MAIORES DA SUA HISTÓRIA

Por Fátima Souza
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Atualmente com a procura por inova-
ções nos hábitos alimentares saudáveis, 
as tendências chegaram englobando 
todos os tipos de dietas, como é o caso 
da dieta DETOX, que popularmente 
é tida como a “dieta dos famosos” e 
solução para os problemas daqueles 
que acreditam que esta dieta é uma 
fórmula milagrosa. 
Sua base é composta por nutrientes 
que em boa parte só beneficiam 
nosso organismo, como substâncias 
antioxidantes e anti-inflamatórias, que 
estimulam a diurese e ajudam o corpo 
a funcionar melhor, e se combinadas 
à exclusão de alimentos que podem 
nos trazer risco (como alimentos indus-
trializados que contém elevado teor 
de sódio) esta modalidade alimentar 

pode acarretar resultados significativos, 
a exemplo da perda natural de líquido 
durante esta prática, que faz o corpo 
desinchar, porém, existem alguns mitos 
que envolvem essa prática, como é 
o caso de que esta dieta serve para 
todas as pessoas. 
Torna-se mito, devido cada organismo 
possuir as suas próprias necessidades 
e, portanto, o que funciona de fato para 
um, pode não funcionar para outro. 
Então não é o caso de que a dieta 
não funcione, mas sim de que a dieta 
necessita de outras práticas, a exemplo 
da restrição de outros alimentos para 
que esta traga o resultado esperado. 
Outro mito é de que a dieta detox é 
composta apenas por sucos, incluindo 
aqueles de caixinha ou por cápsulas e 
“shakes” industrializados, isto não é 
“detox”! A verdadeira dieta consiste 
em incluir no seu cardápio alimentos 
orgânicos, ou seja, naturais, como frutas, 

verduras frescas e outros grupos de 
alimentos saudáveis, estes sim são ali-
mentos funcionais e as suas propriedades 
após ingeridas têm como boa parte 
do seu propósito cura e limpeza do 
organismo, através da desintoxicação, 
ou seja, os nutrientes ajudam o nosso 
corpo a executar com eficiência o que 
lhe foi predestinado para fazer. 
Portanto, antes que você saia procurando 
cardápios na internet e acreditando nas 
dicas por muitas vezes desenfreadas e 
sem nenhum fundamento científico ou 
eficácia comprovada nas redes sociais 
(sites, blogs, perfis), procure um nutri-
cionista e veja se a sua necessidade se 
enquadra nessa modalidade alimentar, 
este profissional poderá fazer um acom-
panhamento completo e direcionar 
seus hábitos alimentares de acordo 
com os padrões para uma alimentação 
saudável priorizando as necessidades 
e especificidades do seu organismo.

E não vos conformeis a este 
mundo, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa 
mente, para que experi-
menteis qual seja a boa, 
agradável, e perfeita vontade 
de Deus. (Romanos 12:2)

Se quisermos ser bem-
sucedidos, eis aqui uma 
receita que é tiro-e-queda, 
super fácil de entender. Eis 
as dicas:
1) Não se deixar moldar 
pelo que os outros querem 
que sejamos. É preciso pre-
servar nossa individualidade 
e originalidade, e não nos 
deixarmos levar pelo que 
os outros dizem nem viver a 
vida que os outros querem 
que vivamos. Vamos viver a 
nossa própria vida e, mais 

importante, a vida que Deus 
quer que vivamos.

2) Viver em constante re-
novação é imprescindível. 
O próximo passo a ser 
dado, depois que estamos 
vivendo nossa própria vida 
é não nos acomodarmos. 
Se se deixar amoldar pela 
vontade alheia - ou seja, viver 
manipulado - é ruim, viver 
acomodado é um perigo. 
Sair do comodismo é um 
imperativo para quem quer 
ser bem-sucedido.

3) É possível provar o que 
Deus tem de bom para 
nós. Durante alguns anos 
de minha vida, quando 
fiquei desempregado, 
endividado, desprezado 
e decepcionado, eu não 
acreditava que Deus tinha 
algo de bom pra minha vida. 
Mas, hoje, eu percebo que 

estava muito errado! Deus 
tem coisas boas para nós 
e, um dia, se estivermos 
fazendo a vontade dEle, 
poderemos provar isso.

4) A vontade divina é agradá-
vel. Um dos grandes medos 
que todos nós temos é nos 
lançar sem reservas para 
experimentar a vontade 
de Deus, com medo do 
que o futuro nos reserva. 
Mas, aqui está claro que a 
vontade dEle é agradável, 
portanto nosso medo do 
futuro dentro da vontade 
de Deus é infundado e 
injustificado.

5) A vontade de Deus é 
perfeita, mesmo quando 
não a entendemos. Uma 
das coisas que devemos 
entender é que Deus continua 
tendo o controle de tudo, 
mesmo naqueles momentos 

em que não entendemos 
o que está acontecendo 
em nossa vida. Mesmo 
na maior bagunça, Deus 
está no controle e, no fim, 
nós vamos entender que a 
vontade dEle é perfeita e 
tudo vai se encaixar. Confiar 
é o segredo.

Bem, talvez você esteja se 
perguntando: se é tão fácil 
entender, por que tão poucas 
pessoas são bem-sucedidas, 
por que poucos atingem o 
sucesso? O problema não 
está em entender, mas em 
colocar em prática! Cada 
uma dessas coisas citadas: 
não se deixar moldar pelo 
mundo, não se acomodar, 
confiar que a vontade de 
Deus é boa, agradável e 
perfeita é muito difícil de 
se colocar em prática.

Mas, para quem consegue 

entender esse segredo, o 
caminho para o sucesso é 
muito mais garantido de 
ser trilhado, ainda que 

demore um pouco. Vamos 
tentar colocar essas dicas 
em prática?
Abraços e até à próxima!

WALLACE SOUSA
Blog http://desafiandolimites.com
Analista de finanças e controle da 
Controladoria Geral da União

LETICIA MARINA
Graduanda do Curso de Gestão Hospitalar - UFRN
Cursista do curso de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas - UFSC

DALYANE LAÍS DANTAS
Nutricionista Graduada pela UFCG
Mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos - UFPB

QUAL O SEGREDO PARA EXPERIMENTAR 
O MELHOR DE DEUS EM MINHA VIDA?

VAI DE BICICLETA

OS MISTÉRIOS DA DIETA DETOX

Se a vida for uma aventura.
Se a bicicleta for um movimento.
Eu quero mergulhar fundo.
Quero porções de ternura.
Um ventilador. Meus cabelos ao vento.
Não me compare.
Sou da tribo errada. Mas não sou índia, 
nem branca, preta, nem parda.
Eu sou eu!
Vim da geração Coca-Cola. Detesto 
refrigerantes. Sou da era errada.
Mas estou aqui.
E não te quero. Nem espero. Não 

reclamo.
Sozinha, nasci. Sozinha, morrerei!
Ser livre como um pássaro na gaiola. 
Ser leve como uma bigorna.
Erraram os conceitos e nem sabem.
No rádio músicas sem nexo. O nexo 
perdeu o N. As canções adoram o S.
Feridas nos ouvidos, nos olhos, no 
corpo, na alma.
Perdi-me amor, estou no ônibus errado. 
No caminho torto. Aqui está cheio de 
rótulos, de humanos rotos.
Geração Coca-Cola, triste, poluída e 

mal amada.
Atirem pedras agora, atirem. Firam 
aquela imagem refletida no lago.
Virem os olhos para dentro de si. 
Esqueçam os outros, os outros são 
os outros e só.
Foque em você! Observe. Há erros 
aí? Transforme-se.
Inove-se. Valide-se. Todos tem um prazo.
Pare de ler isso agora e corra, mude. 
Se cair, levanta, se errou, acerta.
Mergulhe, aventure-se. E caso queira 
mais velocidade, vá de bicicleta.
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Entrevista Cesar Menotti e Fabiano com direito a selfie. Joao Victor realiza sonho de conhecer César Menotti e Fabiano.

Equipe da ONG Amigos de Chiquinho trabalhando na Feirinha.Ezequiel Ferreira e o Governador Robinson Faria concedem entrevista a TV CN Agitos.

Mano Walter faz selfie com a  repórter da TV CN Agitos. Heli Medeiros fala a TV CN Agitos.

Luma estreando na Cavalgada de Sant’Ana com o 
papai Wendel.

Prefeito de Frei Martinho prestigia Cavalgada de 
Sant’Ana.

Pedrinho comemora aniversário na Vaquejada de 
C.Novos com direito a presente da Theo Bijoux.

Organizadores dos shows no Parque da Folia 
concedem entrevista a TV CN Agitos.
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A modelo curraisno-
vense Fernanda 
Medeiros, 21 

anos, vem chamando a 
atenção da grande mídia 
brasileira. Recentemente a 
loira participou do quadro 
“Afogando o Ganso” do 

programa Pânico na Band.
Há duas semana na 

capital paulista a jovem 
acaba de ser eleita como 
a nova Ring Girl do XFC. 
“Estou muito feliz em 
começar a minha carreira 
em São Paulo com o pé 
direito, ganhei o concurso 
e fui eleita a nova X Girl do 

XFC, várias portas estão 
se abrindo”, disse ao site 
O Fuxico.

Sua grande primeira 
aparição no estado foi 
em maio, ela representou 
o Alecrim Futebol Clube 
no concurso “Musa do 
Futebol Potiguar”, onde 
conquistou o 2° lugar.

UM POUCO MAIS SOBRE 
FERNANDA

Natural da Princesa 
do Seridó, a bela moça, 
atualmente domiciliada 
em Natal, é estudante do 
curso de Ciências Contábeis 
pela Faculdade Maurício 
de Nassau. Ela já trabalha 
como modelo desde os 

15 anos de idade.
Fernanda conta que 

desde criança sonha em 
ser modelo reconhecida 
mundialmente e que pra 
isso busca sempre perse-
verar nos seus objetivos: 
“Sonhar é preciso, e eu 
almejo conquistar muitas 
coisas boas ainda!”, disse 

a musa.
A modelo saiu de sua 

cidade natal para estudar 
na capital do RN, ganhou 
uma bolsa de estudos 
através do seu talento como 
esportista, lançadora de 
dardo. Fernanda participou 
de diversas competições de 
nível estadual e nacional.

DE CURRAIS NOVOS PARA O BRASIL

Por Fátima Souza

FERNANDA MEDEIROS, A POTIGUAR QUE É UM NOCAUTE!
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Q uem passa pela 
terra da Scheelita 
não é difícil de 

encontrar o atleta currais-
novense, Cláudio Richardson 
– AABB/Currais Novos (RN), 
treinando as margens das 
BR’s próximas da cidade. 
Depois de muito esforço, 
dedicação e persistência, 
o atleta driblou a falta de 
patrocínio e chega ao seu 
segundo Pan-Americano. 
Richardson encontra-se em 
Toronto, no Canadá, inte-
grando Seleção Brasileiro 
de Atletismo, e defenderá o 
Brasil nos 50km de Marcha 
Atlética, ao lado Jonathan 
Riekmann.

Na bagagem, ele leva 
nada mais, nada menos, do 

que nove títulos brasileiros. 
No Pan do Rio, em 2007, 
o marchador ficou em 7º 
lugar geral. Em contato 
com a Redação do Jornal 
Expresso, Cláudio falou 
que está esperançoso por 
uma medalha: “Vou fazer 
o possível, e pra mim está 
sendo uma honra estar aqui 
em Toronto fazendo parte 
da seleção brasileira de 
atletismo”, falou.

No momento, o único 
incentivo financeiro do atleta 
é uma ajuda de custo do 
programa de apoio ao 
atleta do sistema AABB 
(sócio). Ele fez a inscrição 
no programa Bolsa Atleta, 
do Governo Federal, mas 
ainda aguarda confirmação 
se será contemplado.

Aos 38 anos, Cláudio 

sonha encerrar sua carreira 
na Olimpíada do Rio de 
Janeiro, em 2016. Mas, pra 
isso, ele tem que competir 
e conseguir o índice de 
4:03:00. Na Olimpíada 
de Pequim o desportista 
bateu na trave. Na última 
competição realizada em 
Cheboksary, na Rússia, 
ele teria que conseguir o 
índice 4:00:00, e apesar de 
fazer uma grande prova 
e reduzir o tempo em 14 
minutos, se comparada a 
marca no Pan do Rio de 
Janeiro, onde foi o brasi-
leiro melhor colocado, fez 
o tempo 4:00:24, e ficou 
de fora da Olimpíada por 
causa de 24 segundos.

Richardson entra na pista 
em Toronto no próximo 
dia 26 de julho, às 7h.

À s vezes, basta 
apenas um in-
centivo, e pronto, 

mais um talento é des-
coberto nesses interiores 
do país. Foi assim com 
Pedro Hyago Nattan e 
Silva, 18 anos. Aluno da 
Escola Estadual Querubina 
Silveira, em Cerro Corá, o 
estudante, então com 12 
anos, recebeu um convite 
do professor Edilson Oliveira 
que mudaria sua vida, “não 
conhecia o atletismo, jogava 
futebol e um dia ele me 
chamou, no início levava 
como brincadeira”, revela 
Hyago.

De imediato, o professor 
percebeu que o menino 
tinha jeito para o atletis-
mo. “Primeiro botei ele 
para trabalhar em provas 
combinadas, e com isso, 
fui identificando em qual 
ele era melhor; na barreira 
ele se destacou”, disse o 
treinador.

Não deu outra, nas 
primeiras competições, 

Hyago já conseguiu bons 
resultados. A trajetória es-
portiva do atleta é marcada 
por quatro participações 
nos Jogos Escolares da 
Juventude, edições de 
2010, 2011, 2013 e 2014; 
outras quatro em Troféus 
Norte/Nordeste, dois na 
categoria menor e outros 
dois na categoria Juvenil. 

O atleta também partici-
pou de três Campeonatos 
Brasileiros: em 2012, na 
categoria mirim, em Porto 
Alegre; em 2014, em Recife/
PE; e em maio de 2015, 
também no Recife, onde 
foi campeão na prova do 
110m com barreiras, con-
quistou sua convocação 
e a vaga para compor a 
Seleção Brasileira Escolar. 
O título em terras pernam-
bucanas o credenciou para 
o Campeonato Mundial 
Escolar, na China, onde se 
sagrou campeão mundial 
na prova dos 110m com 
barreiras, com o tempo 
de 14.11.

Na mesma competição, 

realizada em junho deste 
ano, Hyago ainda foi vice-
campeão no revezamento 
medley, e ainda obteve 
uma quarta colocação na 
prova do salto em altura, 
com a marca de 1,89m. 
“Ainda não acredito que 
fui campeão mundial, só 
acreditei quando vi no telão 
lá, e sai gritando”, disse.

Filho do professor Fran-
cisco Etevaldo da Silva e 
da dona de casa Maria de 
Fátima da Silva, o atleta 
já pensa no futuro, mas 
a falta de investimento 
dificilmente o deixará em 
terras potiguares. “Quero 
ficar aqui, vou esperar as 
coisas melhoram, mas se 
não, recebi alguns convites 
de clubes fora do Estado”, 
revelou. 

A PREPARAÇÃO

Nem de longe, as 
condições onde treina, 
no estádio municipal 
Othon Osório, em Cerro 
Corá, condizem com o seu 
talento. O campo de terra 

batida e os obstáculos 
improvisados de canos 
revela a falta de apoio e 
a persistência do atleta, 
e de seu treinador. “Do 
improviso saiu um campeão 
mundial”, comemora. 

Bancado financeiramen-
te pelo pai, Hyago tenta 
com esse título, chamar a 
atenção das autoridades 
para que a tão sonhada 
pista de atletismo em Cerro 
Corá saia finalmente do 
papel: “A nosso sonho é 
que uma pista de atletismo 
seja construída aqui, em 
cima da serra, aproveitan-
do o clima e a altitude 
de 500m, e que vire um 
centro de treinamento 
para atletas da região”, 
cobrou Oliveira.  

Contudo, apesar das 
dificuldades, o treinador 
e incentivador Edilson 
reconhece que o atleta 
criado em cima da Serra 
de Sant’Ana tem condi-
ções de alçar voos mais 
distantes. Atualmente, 
Pedro Hyago faz parte da 
AESC (Associação Espor-

tiva e Sociocultural), na 
cidade serrana, e está sem 
nenhum apoio financeiro. 
“O que eu consegui foi 
com o apoio e o incentivo 
de pessoas que acredita-
ram e torceram por mim. 
Quero agradecer a minha 
família, o meu treinador e 
todos que me ajudaram”, 

finalizou.
Competição oficial para 

Hyago só no próximo ano, 
quando representará o 
país no Mundial Juvenil 
de Atletismo. Por enquanto, 
continua sua rotina de treinos 
improvisados, servindo de 
exemplo para os outros 
atletas locais. 

CURRAIS NOVOS TEM 
REPRESENTANTE NO 
PAN DE TORONTO

JOVEM DE CERRO CORÁ SAGRA-SE 
CAMPEÃO MUNDIAL EM ATLETISMO

Por Fátima Souza

Por Fátima Souza
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CLÁUDIO RICHARDSON INTEGRA A 
SELEÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO

UM TALENTO DESCOBERTO NA SERRA DE SANT’ANA

O atleta currais-novense Cláudio Richardson é um exemplo de determinação. 

No pódio Hyago comemora medalha de ouro.
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>> O Chalés dos Cajueiros oferece a você grandes momentos em 
um verdadeiro paraíso que une frio, belezas naturais e delícias da 
gastronomia regional e serrana.

Situado em Lagoa Nova, na Serra de Santana, região Seridó do 
RN, aos 733 metros de altitude, o bonito espaço disponibiliza de 
confortável hospedagem, preparada em 40 apartamentos equipa-
dos especialmente para o cliente que deseja vivenciar instantes de 
descanso. Num total, os apartamentos acomodam tranquilamente 
uma média de 150 pessoas. 

Como se não bastasse todo o acervo de belezas naturais a qual 
o lugar fora presenteado, o Chalés oferta ainda uma ampla área de 
lazer com piscinas, parques, praças, redários, internet wi-fi, esta-
cionamento fechado e churrasqueiras. E claro, tudo isso rodeado 
de muito verde e uma leve brisa, que fazem do clima ameno um 
diferencial para o ambiente e seus visitantes.

Na estrutura do espaço de lazer, o Chalés dispõe de um restau-
rante com culinária regional que traz inúmeras delícias, como o 
feijão verde e galinha caipira, e no cardápio não pode faltar também 
a gastronomia típica das regiões frias, a exemplo do tradicional 
fondue e chocolate quente. O restaurante é aberto ao público aos 
sábados e domingos, além de que a Pousada oferece aos clientes 
a prática do day-use.

Confraternizações, eventos, turismo pedagógico, reuniões fami-
liares são alguns dos muitos atrativos que você pode estar desfru-
tando. O frio aconchegante do Chalés dos Cajueiros oportuniza a 
degustação de vinhos acompanhados de uma boa música, sempre 
ao lado de boas companhias. 

CAJUEIROS PARQUE AQUÁTICO

A sua festa do domingo pode ficar ainda melhor na área de lazer 
mais divertida do Seridó. Anexo da Pousada e aberto especialmente 
ao público nos domingos, o lugar atende o lazer e entretenimento 
com bastante ousadia. O Cajueiros Parque dispõe de piscinas adulto 
e infantil, serviço de bar e restaurante, churrascos e petiscos.

Este espaço é ideal também para sua festa: aniversários, casa-
mentos, confraternizações, entre outras ocasiões. O agendamento 
para eventos diversos deve ser feito com antecedência, valendo 
salientar que atende aos programas sociais das prefeituras. Surpre-
enda-se, aproveite os melhores momentos ao lado de quem você 
ama. No Chalés do Cajueiro você, sua família e amigos podem 
ser muito mais felizes!

POUSADA CHALÉS DOS CAJUEIROS
Tel.: (84) 3437-2633 / 99685-2121 / 99685-2221
E-mail: contato@chalesdoscajueiros.com.br
Site: www.chalesdoscajueiros.com.br

POUSADA CHALÉS 
DOS CAJUEIROS
UM RECANTO QUE 
EMBELEZA E ENCANTA A 
SERRA DE SANTANA
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Aos 81 anos, e com todo gás , Manoel 
Venâncio aproveitou os dois dias de 
vaquejada com familiares e amigos. Os casais Ricardo Oliveira e Fátima Maison, Robson Esdras 

e Raphaela Rosas na festa de vaquejada em C. Novos.

Macione Pelocha, Tatiana, Ana Lígia e Sheila Morais no 
camarote do show de Cesar Menotti & Fabiano.

O casal Hugo Leonardo e Anelisa Marçal 
apreciando os shows da vaquejada 2015.

Os jovens Jordão Dantas e Ghaia Louise  
curtindo os shows da vaquejada 2015.

Os empresários Leonardo Dantas e Manoel Filho no show 
de Cesar Menotti & Fabiano, vaquejada de C. Novos.


