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Peeling vem do idioma inglês e quer dizer literal-
mente descamar ou esfoliar. Então, esse procedi-
mento tem como objetivo a descamação e renova-
ção da pele através de agentes químicos para que 
esta fique mais bonita e saudável. O peeling cutâ-
neo pode ser classificado em superficial, médio ou 
profundo de acordo com a profundidade que o áci-
do penetra na pele.
Quais são as aplicações estéticas do peeling?
O peeling superficial visa tornar a pele mais bonita 
e saudável, sendo indicado para manchas e rugas 
superficiais, poros dilatados, textura áspera, sardas 
e marcas de acne. O peeling médio visa rugas mais 
profundas, manchas na pele acentuadas e cicatri-
zes.
Já o peeling profundo é muito agressivo e destina-
se a peles muito envelhecidas. O peeling pode pro-
porcionar leve melhora em estrias, porém não com-
bate flacidez e celulite.
Os peelings têm a função de estimular a formação 
de um novo colágeno dando um melhor aspecto a 
pele, atenuando rugas e clareando manchas.
Os peelings superficiais seriados resultam em uma 
pele mais fina, lisa, macia e sem manchas, sendo es-
tes bem tolerados, os pacientes podem retornar às 
suas atividades normais logo após o procedimento.
Quando mais profundo o peeling maior a descama-
ção, portanto os peelings médios e profundos são 
indicados para cicatrizes e rugas mais profundas.
É importante ressaltar que para se obter bons re-
sultados a pele deve ser preparada num período de 
15 a 30 dias de antecedência e o acompanhamento 
pós-peeling deve ser criterioso Mesmo no período 
pós peeling não podemos esquecer do uso do filtro 
solar, pois é indispensável o uso do mesmo nesse 
processo.
Estamos a disposição para maiores esclarecimentos 
na Telles D` Luxe.
Fone :3431-1260

Ilma Ferreira 
Especialista em estetética facial e corporal

O que é peeling?

 Dois amigos se encontram no bar. Um deles está com um olho roxo.
 O que foi que te aconteceu? - pergunta o outro.
 Eu levei um frango congelado na cara, só isso!
 Mas como foi que aconteceu isso?
 É que ontem minha mulher estava de mini-saia e ela abaixou no
 congelador para pegar alguma coisa....
 Eu estava atrás dela e não resisti, agarrei ela ali mesmo.
 Sério?
 Claro! E ela não queria, se remexia, e eu fiquei com mais tesão
 ainda, e mais ela gritava, mais eu continuava... - Pô! - E ela se
 debatia como uma louca, e eu cada vez com mais tesão...
 Só estou imaginando a cena - diz outro, excitado.
 E então, enquanto eu transava, ela conseguiu pegar um frango
 congelado e o jogou na minha cara!
 Mas que coisa!.... Tua mulher não gosta de transar?
 No Carrefour, não...

Frango na Cara 

As Pilérias de
Cuka Biludim

J.Lúcio HUMOR

Subiam-se e desciam-se mais de uma centena de léguas, por entre serras e florestas, para que 
enfim fosse possível chegar até a longínqua paróquia de Nossa Senhora da Perpétua Igno-
rância. Uma pequena cidade paroquiana - porque dizer que era um lugar provinciano seria 
colocá-lo anos luz de modernidade à frente - nos embrenhados do país da Bruzundanga*.
Havia pois, naquela paróquia tantos motivos para riso quanto fosse possível, ou até mais. 
Afinal, o mundo é uma tragédia para os que sentem e uma comédia para os que pensam. 
E era exatamente assim na pequena paróquia. Era cômico observar a santa ignorância dos 
homens, de todos os tipos, mas todos pseudo. Pseudo-artistas, pseudo-soldados, pseudo-
elegantes, pseudo-políticos, pseudo-modestos, e até, pasmem, pseudo-clérigos.
Mas dentre todos os homens dali, havia um, que esse conseguia ser o mais incoveniente de 
todos. Não pela sua ignorância, mas pela forma que tratava a ignorância alheia, para ele, era 
sempre cômico. Do seu ponto de vista, os olhares atravessados que recebia, nada mais eram 
de que o mérito de pensar, algo deveras raro, naquela paróquia submersa em um proselitis-
mo multifacetado e ignóbil.
Ser rotulado como um membro ignorável da pseudo-sociedade paroquiana era algo que 
o desagradava, mas não por outro motivo, se não porque ignoráveis eram todos os fakes 
produzidos por aquela high society mesquinha, que teimava e anseiava em ser “chique”, 
a um bom jornalista - profissional incomum pela paróquia - não faltariam gafes para uma 
coluna social. E não sobrariam restos mortais de sua reputação depois que os urubus sociais 
a escarniçassem.
Mas o bom, era provocar a pseudo-classe. E zombar de seus olhares esganiçadores e espan-
tados ao ver que, um daqueles que eles taxam ignoráveis, está fazendo algo que, em seu 
cérebro de noz, só seria possível a um de seus iguais, jamais por um ignorável. E isso, aquele 
homem, o mais inconveniente de todos sabia bem fazer, só lhe custava ser discreto, pouco 
aguentava ter que manter-se firme, quando o gosto seria desdenhar.
Mas há um tempo para tudo. Aos membros da pseudo-classe, que o tempo do homem in-
conveniente nunca chegue.
Abraço. Boa leitura.

A deficiência visual afeta 180 milhões de pessoas no 
mundo. Há 45 milhões de cegos e 135 milhões de pes-
soas com baixa visão. A grande maioria é nos países 
em desenvolvimento, devido à carência de recur-
sos destinados à prevenção e detecção das doenças 
oculares, e aos tratamentos inadequados ou tardios 
quando as doenças oculares ocorrem. O impacto da 
deficiência visual na qualidade de vida do deficien-
te visual pode ser minorado pela identificação pre-
coce das afecções oculares, o planejamento de ações 
médicas curativas e a reabilitação e estimulação da 
capacidade visual. A triagem oftalmológica nos lac-
tentes e nas escolas tem estes objetivos. As bases dos 
programas de reabilitação para crianças com baixa 
visão abrangem atividades que visam promover o 
desenvolvimento da autonomia e independência na 
realização das tarefas, socialização, aquisição de ex-
periências sensório-motoras integradas, e de noções 
espaciais e temporais. O desenvolvimento dessas 
últimas ocorre pela vivência corporal e favorecimen-
to da construção do sistema de significação e repre-
sentação simbólica. O processo de reabilitação tem 
alcançado melhores resultados na idade pré-escolar 
por meio de atividades funcionais e lúdicas. A tera-
pia ocupacional mostrou-se, preliminarmente, útil 
na reabilitação de crianças com baixa visão. O uso de 
atividades de reabilitação pode desenvolver a fun-
cionalidade visual, por meio da construção de cenas, 
da representação seqüencial de histórias, dos jogos 
de memória adaptados e das atividades plásticas e 
de expressão8. O processo de reabilitação promove a 
integração em grupo e possibilita a sociabilização do 
deficiente visual.

A Longínqua Paróquia de 
Nossa Senhora da Perpé-
tua Ignorância 

Terapia Ocupacional em 
um contexto oftalmológico

Fahad M. Aljarboua 

Antonio Guedes Filho 
Terapeuta Ocupacional – CREFITO – 10487– T.O
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ses em parceria com o professor e vereador Zé 
Adenilson.

O encontro foi no município de Carnaúba dos 
Dantas e teve a presença de líderes políticos, 
professores e artistas locais. O diretório local 
do PT, apoia a reeleição da deputada federal 
Fátima Bezerra e a postulação do jovem Odon 
Jr. na intenção de ocupar cadeira na Assem-
bléia Legislativa.
Na reunião a deputada Fátima Bezerra e Odon 
Jr. assumiram compromisso de ajudar no de-
senvolvimento da cidade, na saúde e na edu-
cação. A deputada que já tem serviços presta-
dos ao povoado Ermo (a cobertura da quadra 
de esportes), Praça da Escola Francisca Neusa, 
ônibus Escolar (o amarelinho), trabalhos es-

Felipe Maia prestigia inauguração da Casa Rosa  
Politíca

O deputado Felipe 
Maia (DEM), candi-
dato à reeleição, de-
dicou a noite de sua 
segunda-feira (09) a 
reuniões de lideran-
ças e inauguração da 
Casa Rosa, no bairro 
do Tirol, em Natal, Rio 
Grande do Norte. 
Apesar da chuva, cer-
ca de 500 pessoas fo-
ram conhecer o ponto 
para encontro dos elei-
tores de Rosalba Ciar-
lini em seu primeiro 
dia de funcionamento. 
Além da candidata ao 
governo, estiveram 
presentes ao evento 
o vice da chapa, Ro-

binson Faria, os sena-
dores José Agripino e 
Garibaldi Alves, a pre-
feita de Natal, Micar-
la de Sousa e demais 
candidatos da coliga-
ção Força da União.
O deputado ainda 
reuniu lideranças dos 
bairros do Alecrim 
e Cidade Nova. Nos 
dois encontros, Felipe 
Maia destacou a com-
petência dos candi-
datos da coligação e 
foi questionado sobre 
o funcionamento do 
Congresso Nacional.
Os moradores de Ci-
dade Nova indagaram 
o parlamentar sobre 

os projetos de lei que 
tramitam na Câmara 
e que visam a segu-
rança pública. Felipe 
Maia listou algumas 
propostas e se com-
prometeu a acompa-
nhar as matérias que 
atualizam o Código 
Penal brasileiro. “Fico 
muito contente quan-
do sou questionado 
sobre minha atuação 
no Congresso. Perce-
bo que a qualidade do 
eleitor vem crescendo 
muito e isso nos in-
centiva ainda mais a 
acompanharmos essa 
evolução”, disse o de-
putado.

Zé Ronaldo com Felipe Maia e Vival-
do Costa em Campo Redondo/RN  

Prefeito de Currais 
Novos anuncia apoios

Com trabalho reconhecido em todo o RN, 
João Maia recebe apoio dos aliados de Acari

Tomba passa o dia em Currais 
Novos após grande passeata

Expresso Político

PT de Carnaúba dos Dantas tem reu-
nião com Fátima Bezerra e Odon Jr.

O vereador Zé Ronal-
do conhecido pelo tra-
balho desempenhado 

nos três mandatos que 
o povo lhe confiou 
como vereador , é ex-

presidente da câmara 
municipal de campo 
redondo, sendo refe-
renciado como um ve-
reador atuante e com 
importantes projetos 
pensados em favor do 
povo. Nesta eleição o 
edil apoia o deputa-
do estadual Vivaldo 
Costa e para deputado 
federal Felipe Maia, 
contando  com o apoio 
dos seus  aliados Cam-
porredondenses.

O Prefeito de Currais 
Novos Geraldo Go-
mes anunciou nesta 
quarta os candidatos 

que  serão apoiados 
por ele. São os seguin-
tes: Rosalba Ciarline 
para Governo do Es-

Uma caminhada de 176 quilômetros entre Natal e a pequena cidade de Afonso Bezerra, de 11 
mil habitantes e encravada na árida região Central do Rio Grande do Norte. Esta foi a forma 
encontrada pelo prefeito Jackson Bezerra para protestar contra as sucessivas perdas do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), principal fonte de renda de Afonso Bezerra e da maioria dos 
municípios potiguares e do País.

Pesquisa mostra Carlos Eduardo com o dobro de votos de Iberê Ferreira na Grande Natal, mas 
Rosalba lidera em todo Estado.

Para o advogado da Coligação “Vitória do Povo”, Erick Pereira, há irregularidade na publicidade 
conjunta dos candidatos Rosalba Ciarlini (governo) e Garibaldi Filho (senado). Erick já moveu 
mais de quinze ações contra a vinculação de peças que apresentam Rosalba e o senador, já que ele 
faz parte de uma coligação diferente da candidata democrata, o que considerou crime eleitoral.

O ex-presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), Cláudio Porpino (PSB), 
lançou  sua candidatura a deputado estadual no último dia 09 em Santa Cruz.

O Rio Grande do Norte está muito bem servido de pesquisas nessa primeira fase da campanha. 
Tem pesquisas para todos os gostos. Até agora foram registradas 10 pesquisas, do mês passado 
para cá.

tado, José Agripino e 
Garibaldi Alves para 
o Senado, Felipe Maia 
para deputado fede-
ral e Ezequiel Ferreira 
para deputado esta-
dual. O prefeito ainda 
falou do compromisso 
que esses candidatos 
teem com o municí-
pio, “sempre que pre-
cisei deles, estavam 
com as portas abertas, 
porisso não poderia 
deixar de votar neles, 
afirmou Geraldo Go-
mes, prefeito de Cur-
rais Novos.

Numa ação sem precedentes 
na história do Rio Grande do 
Norte, o governo federal está 
recuperando e melhorando to-
das as estradas federais do Rio 
Grande do Norte, inclusive a 
que corta a cidade de Acari, na 
região do Seridó, graças à de-
terminação política do depu-
tado João Maia (PR) e ao em-
penho do presidente nacional 
do Partido da República (PR), 
Alfredo Nascimento, durante 
os anos em que esteve à frente 

do Ministério dos Transpor-
tes. Com seu trabalho, João 
Maia ganhou reconhecimen-
to em todos os municípios 
do Rio Grande do Norte. Em 
Acari, quando disputará mais 
uma eleição de deputado fe-
deral, João Maia terá em seu 
palanque, grandes lideranças 
políticas, dentre eles o atual 
prefeito Antônio Carlos (PR), 
os ex-prefeitos Juarez Bezerra 
(PR) e José Fernandes (PSB), o 
presidente da Câmara Muni-

cipal, Ismael Medeiros, verea-
dores e demais integrantes do 
grupo político.

O ex-prefeito de Santa 
Cruz e candidato a depu-
tado estadual, Luiz Antô-
nio Lourenço de Farias, o 
“Tomba”, passou o dia em 
Currais Novos  na quarta-
feira, 11/08, após grande 
passeata na noite anterior 
em Santa Cruz, que reuniu 
cerca de 1.500 pessoas. Em 
discurso após a passeata, 
Tomba revelou voto no se-
nador José Agripino Maia 

(DEM) para o Senado e na ex-governadora 
Wilma de Faria, do PSB, também candidata 
ao Senado.
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Cidades

Lagoa Nova/RN
Secretaria de educação realizou formação em busca da inclusão

Frei Martinho/PB
Francivaldo Araújo tem conseguido grandes avanços 

Cerro Corá/RN
tem administração de destaque gra-
ças ao trabalho do Prefeito Novinho

Jardim do Seridó/RN
Prefeito inaugura obras no Povoado Currais Novos

Com o objetivo de 
preparar os professo-
res para compreensão 
da diversidade como 
condição humana e 
social inerente, de ha-
bilitar os professores 
para a participação 
na co-construção de 
conhecimento na área 
de educação inclusiva, 
como também propor-
cionar aos professores 
possibilidades para 
medir ações de plane-
jamento, intervenção e 
gestão que promovam 
a educação inclusiva 
nos sistemas de en-
sino, a Secretaria de 
Educação de Lagoa 
Nova realizou de 27 
a 30 de Julho último 

uma formação conti-
nuada de educação in-
clusiva. 
O evento que reuniu 
dezenas de educado-
res na Escola Estadual 
Manoel Luiz de Maria, 
foi avaliado como po-
sitivo e deu um tom 
mais amplo na ques-
tão social nas escolas 
da rede municipal de 
ensino. “A questão 
inclusiva na verdade 
vem sendo tratada 
com carinho desde os 
primeiros dias da ges-
tão do prefeito Erivan 
Costa, que teve inicio 
em 2005 e agora esta-
mos investindo nes-
ta reciclagem como 
forma de aprofundar 

Padre Jocimar, pre-
feito de Jardim do 
Seridó, realizou a 
inauguração no úl-
timo sábado (07) da 
Praça “Francisco de 
Azevedo Medeiros”, 
no povoado Currais 
Novos, em Jardim do 
Seridó. Na oportuni-
dade também fez  a 
entrega das obras de 
pavimentação das 
Ruas José Nilton de 
Azevedo e Severino 
Galdino de Azevedo.
Além dos seus au-
xiliares-secretários 
também comparece-
ram ao evento alguns 
vereadores de Jardim 
do Seridó. Na oca-
sião, as famílias dos
homenageados pres-
taram o seu agrade-
cimento ao prefeito e 
relataram um pouco 
da emoção que sen-
tiam.
Rilawilson José de 
Azevedo, filho do 
saudoso professor 
José Nilton, falou em 
nome de sua família. 
Daniel Lúcio Medei-

ros de Azevedo agra-
deceu em nome de 
todos os descenden-
tes de Severino Gal-
dino, como também 
o senhor Geraldo de 
Azevedo Medeiros, 
mas conhecido como 
Biô, falou emociona-
damente sobre ter o 
nome de seu irmão, 
Francisco de Azeve-
do Medeiros – Bicho 
Velho, como homena-
geado.
Padre Jocimar decla-
rou que aquele é um 
marco para sua ad-
ministração: “Esta-
mos encerrando hoje 
uma dívida de mais 

de 30 anos dessa co-
munidade com a Pre-
feitura de Jardim do 
Seridó. É uma alegria 
enorme poder estar 
fazendo parte dessa 
história, da vida de 
uma comunidade
tão querida por to-
dos”.
A obra é orçada em R$ 
101 mil, e conta com 
estrutura de pavi-
mentação projetada, 
paisagismo, parque 
infantil, iluminação 
pública, bancos e co-
reto. A festa de inau-
guração foi animada 
pela dupla Paulinho 
e Parcélio.

ainda mais os conhe-
cimentos na prática e 
na teoria na busca de 
aperfeiçoar ainda mais 
as técnicas de abor-
dagens com o aluno 
como também sua fa-
mília, peças principais 
neste tema”, destacou 
o Secretário de Educa-
ção, Luciano Medei-
ros. Ainda segundo o 
secretário, outras reci-
clagens estão a cami-
nho e existe o desejo 
de preparar o grupo 
de docentes para uma 
educação cada vez 
mais inclusiva, sem-
pre tendo consciência 
de que essa atitude é 
quem fará a diferença 

no futuro dos alunos 
do município.
O prefeito Erivan Cos-
ta que se mostrou feliz 
com a formação, dis-
se que a educação na 
sua gestão não é tra-
tada como gasto e sim 
como investimento e 
qualquer ação como 
esta que for idealiza-
da tanto pela secreta-
ria quanto pelos pró-
prios professores terá 
o apoio incondicional 
da atual administra-
ção, pois só assim tere-
mos um aluno no fu-
turo mais preparado e 
maiores condições de 
sucesso em sua vida 
estudantil.

Os professores foram assistentes em busca de 
aperfeiçoar na prática seus conhecimentos

Durate a formação sobre inclusão, alunos espe-
ciais foram os mestres e...

Administrando a cidade 
com compromisso e de 
maneira responsável, o 
prefeito do município de 
Frei Martinho, na Paraí-
ba, Francivaldo Santos de 
Araújo (PMDB) tem conse-
guido grandes conquistas 
para a população.
Francivaldo é um dos 
prefeitos mais jovens do 
interior do Estado e tem 
buscado incansavelmen-
te, formar parcerias com 
os Governos Federal e Es-
tadual, sempre visando 
trazer recursos para que o 
município continue cres-
cendo e se desenvolvendo, 
principalmente na agricul-
tura e no setor da minera-
ção, setores da economia 

que mais se destacam na 
cidade de Frei Martinho.
Em apenas um ano e meio 
de administração, a admi-
nistração de Francivaldo 
conseguiu importantes 
avanços em todos os seto-
res da administração. Na 
educação, por exemplo, a 
atual administração con-
seguiu dois ônibus esco-
lares novos, o que melho-
rou consideravelmente o 
transporte não só dos estu-
dantes da rede municipal, 
mas também da rede esta-
dual de ensino.
Na agricultura, além de 
criar a secretaria, a admi-
nistração de Francivaldo 
conseguiu ainda adquirir 
um trator para auxiliar 

nos trabalhos gerais. Um 
importante avanço para 
o setor, que também teve 
construído uma barragem 
na Vila Timbaúba.
A segurança foi outra pre-
ocupação da atual gestão, 
que implantou um circuito 
de câmeras em pontos es-
tratégicos da cidade, que 
vem auxiliando o traba-
lho de monitoramento por 
parte da polícia.
Inúmeras outras obras 
como a pavimentação da 
Vila Timbauba e constru-
ção da praça de eventos, 
foram outras importante 
conquistas.
“Mesmo com todas as di-
ficuldades, com a queda 
do FPM (Fundo de Parti-
cipação dos Municípios), 
estamos conseguindo ad-
ministrar nossas finanças, 
pagando, inclusive, todos 
os funcionários rigorosa-
mente em dia”, afirma o 
prefeito lembrando ain-
da que uma das metas da 
atual administração é o tão 
sonhado asfalto, ligando 
Picuí ao município de Frei 
Martinho, “Sonho esse que 
está próximo de se reali-
zar, já que ainda esse mês 
estaremos dando o primei-
ro passo com a licitação, 
onde estaremos marcando 
a nossa administração com 
essa conquista tão espera-
da pela população”, disse 
o Prefeito Francivaldo San-
tos de Araújo.

A frente de um dos prin-
cipais municípios da mi-
croregião serrana do Se-
ridó, o prefeito Novinho 
vem mantendo um ritimo 
acelerado de obras no 
município de Cerro Corá, 
na educação a prefeitura 
municipal de Cerro Corá 
em convênio com a FU-
NASA (Fundação Nacio-
nal de Saúde) vem traba-
lhando constantemente, 

foram realizadas reforma 
e ampliação completa de 
duas escolas municipais a 
Escola Municipal Mano-
el Félix Barbosa, no Sítio 
Várzea dos Félix, e a Es-
cola Municipal Cipriano 
Lopes Galvão, no Sítio 
Serra da Rajada, que será 
entregue próximo dia 11. 
E as obras não param por 
aí, já teve inicio a constru-
ção de uma creche mo-

delo em parceria com o 
Ministério da Educação, 
uma obra orçada em R$ 
1.257,000,00 (um milhão 
duzentos e cinqüenta e 
sete mil reais), que irá be-
neficiar dezenas de alu-
nos em tempo integral.
É o prefeito Novinho tra-
balhando com responsa-
bilidade e transparência 
pelo desenvolvimento do 
município de Cerro Corá.

Por: Val Araújo
Por: Anna Alyne

Por: Mazilton Galvão

Por: João Paulo
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Cerro Corá/RN
Sinal da TV BAND NATAL, já pode 
ser sintonizado, no canal 11

Acari/RN
Prefeito começa agosto inauguran-
do Centro Odontológico

Acari/RN
Tom começa a mostrar obras estruturantes e aguarda 
conclusão de creche modelo no valor de R$ 1 milhão

Cavalgada da Serra em Jaçanã/RN

Cerro Corá/RN
O Prefeito Novinho em breve entregará um complexo turistico aos Cerrocoraenses

A prefeitura municipal de 
Cerro Corá cumpre mais 
um compromisso, com re-
cursos próprios, adquiriu 
antena e receptor para que 
os cerrocoraenses possam 
assistir a mais um canal de 
TV do estado, agora é pos-
sível sintonizar o canal 11 e 
captar o sinal da TV Band 
Natal. 
A parceria realizada en-
tre a Band e a prefeitura 
municipal de Cerro Corá, 
possibilita a populaçao lo-
cal acesso a mais entrete-
nimento, informação, cul-
tura e a programação de 

O Prefeito de Acari apro-
veitou o clima festivo e 
entregou ao município 
o Centro Odontológico 
“José Geraldo Bezerra (Dr 
Zezé)”. A solenidade ofi-
cial de inauguração contou 
com a presença de autori-
dades locais,
representantes de diversos 
segmentos da sociedade, 
da comunidade em geral e 
dos familiares do homena-
geado, Dr Zezé (in memo-
rian), que prestou relevan-
tes serviços odontológicos 
em Acari.
O Centro é resultado de 
uma parceria entre a pre-
feitura e o Governo Fede-
ral. Três dentistas oferece-
rão diariamente serviços 
odontológicos, além de ca-
nal, aparelho fixo e móvel 

uma das maiores redes de 
televisão do país com pro-
gramação produzida no 
estado do Rio Grande do 
Norte, e ainda com a me-
lhor qualidade possível de 
imagem e som. 
O prefeito Novinho aten-
dendo a solicitação dos 
munícipes principalmente 
os que não possuem ante-
na parabólica fez uma par-
ceria com a TV Band Natal, 
cumpriu o compromisso 
com os cerrocoraenses e 
instalou o sinal da emisso-
ra de TV aberta que mais 
cobre esportes no Brasil.

O município de Cerro 
Corá possui uma poten-
cialidade turística imensa 
no Seridó e no Rio Grande 
do Norte demonstrando 
vocação para esse setor, 
nesse sentido há uma pre-
ocupação da administra-
ção do prefeito Novinho 
com a finalidade de trans-
formar essa potencialida-
de em ações que gerem 
emprego e renda.
A obra representa um in-
vestimento de R$ 302.000 
mil reais. 
O empreendimento em 
parceria com o Ministério 
do Turismo, com contra-

partida do tesouro públi-
co municipal, com a pri-
meira etapa já concluída 
e a segunda em fase de 
conclusão, a população e 
turistas poderão desfru-
tar de uma boa estrutura, 
como restaurante, salão 
de jogos, piscinas para 
adultos e crianças e tam-
bém uma quadra de es-
portes.
Numa área de mais de 
2.000 metros quadrados, 
localizada no bairro Se-
ridó e com vista panorâ-
mica privilegiada por be-
lezas naturais. De acordo 
com o prefeito Novinho, o 

O Prefeito Antônio Carlos, Tom, se prepara 
para entregar ao município mais uma impor-
tante obra de construção. A creche Maria de 
Fátima Araújo no bairro Petrópolis, um inves-
timento orçado no valor de R$ 1 milhão.
A creche foi viabilizada através do programa 
Proinfância (Programa Nacional de Reestrutu-
ração e Aquisição de Equipamentos da Rede 
Escolar Pública de Educação Infantil) do Mi-
nistério da Educação, e atenderá crianças de 0 
a 5 anos. A instituição terá uma estrutura mo-
derna, equipada com laboratórios de informá-
tica, playground, acessibilidade aos portado-
res de necessidades especiais, sala de leitura, 
entre outras benfeitorias. “Além do ensino de 
qualidade será possível oferecer infraestrutu-
ra adequada às necessidades das nossas crian-
ças”, disse o prefeito.

terminal constitui um dos 
mais importantes passos 
de seu governo no intuito 
de fortalecer e consolidar 
o segmento turístico como 

ferramenta de suporte 
indispensável para a ge-
ração de oportunidade 
e renda no município de 
Cerro Corá.

A Cavalgada da Serra teve 
sua 1ª edição no ano de 
2003, sendo organizada 
pelo o senhor Marcos Vi-
nícius até o ano de 2005. A 
partir daí estão a frente da 
organização os jovens Wi-
lker Farias e Junior Tava-
res. A Cavalgada da Serra 
surgiu com o intuito de 
reunir amigos e simpati-
zantes da cavalgada e de-
senvolver mais um gran-
de evento na história de 
Jaçanã. A organização do 
evento juntamente com 
seus participantes empe-
nharam-se na luta de não 

deixar desaparecer essa 
festa que já virou tradição, 
esperando seguir a cada 
ano com o mesmo brilho e 
sucesso dos anos anterio-
res. A Cavalgada da Serra 
foi fundada com 100 par-
ticipantes entre crianças, 
jovens , adulto e idosos. 
Em 2010 a Cavalgada da 
Serra confeccionou 600 
kits que se esgotaram ra-
pidamente tendo metade 
de seus participantes sem 
kits, somando um total de 
mais de 1000 pessoas fa-
zendo o percurso junto a 
Cavalgada. O Cavalgada 

teve saída da cidade de 
Coronel Ezequiel, tendo 
sua partida oficial na ci-
dade de Jaçanã onde foi 
servido o café da manhã 
para os participantes, de-
pois seguimos pela zona 
rural em direção a cidade 
de Nova Floresta onde 
foi realizada a 1ª parada 
onde foi servida feijoada 
e caldos, acompanhados 
de muito forró levados 
pela Banda Pegada de 
Menino, logo após segui-
mos para o Bujarí, povo-
ado da cidade de Cuité 
onde fizemos a 2ª parada 

regada de mais petiscos, 
bebidas e forró. No final 
da tarde retornamos a Ja-
çanã onde tivemos shows 
com as bandas Forró de 
Nós Dois, Forrozão Cha-
ve de Ouro e Walissom 
Zamir e Banda e fechando 
a programação as 3:00 da 
manhã com a Banda Pe-
gada de Menino. Ainda 
durante todo o percurso 
tivemos a participação de 
Mundoca de Acari, que 
levou seus versos, rimas 
e emboladas alegrando os 
participantes e admirado-
res do evento.

de pequena complexidade. 
Os profissionais também 
prestarão atendimentos 
emergenciais, inclusive 
aos finais de semana.
De acordo com o prefei-
to Antonio Carlos, Tom, 
o Centro dispõe de equi-
pamentos especializa-
dos como: aparelho de 
raio-x, amalgamadores, 
fotopolimerizadores, com-
pressores e instrumentos 
permanentes de cirurgia 
odontológica. “Estamos 
empenhados para ampliar 
e oferecer cada vez mais 
saúde de qualidade, visan-
do sempre o bem estar da 
nossa população”, disse o 
prefeito lembrando que a 
ampliação dos serviços de 
saúde é uma das priorida-
des da sua gestão.

Por: João Paulo

Por: João Paulo
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“A festa que a gente faz na terra que a gente ama”

Os 90 anos de Dom Eugênio Sales

Jornalista de Acari tem proje-
to selecionado pela ANVISA

Festejar é uma neces-
sidade natural do ser 
humano. Cada ocasião 
importante, marcante, 
é motivo para que as 
pessoas se reúnam e 
celebrem os motivos 
de sua alegria ou de 
sua gratidão. Festejar 
é um elemento essen-
cial na vida, sinal de 
uma realidade ou de 
um anseio, de uma 
conquista ou de uma 
esperança. E como é 
bom festejar! A cada 
ano, a cidade de Acari 
se reveste desse cará-
ter singular que pro-
vém de suas raízes, 
que emana das gera-
ções que nos precede-
ram na conquista e no 
povoamento desse ter-
ritório: a Festa de Nos-
sa Senhora da Guia.
 Podemos afirmar com 

convicção que a Fes-
ta de Nossa Senhora 
da Guia faz parte da 
identidade de Acari, 
ultrapassando os sig-
nificados religiosos 
(mais importantes, 
por sinal, já que es-
tão na essência dos 
festejos) e alcançando 
outras definições que 
muitas vezes não
conseguimos traduzir.
O período de 05 a 15 
de agosto é sereno, 
nostálgico e ainda tem 
o poder de encantar os 
de ontem e os de hoje, 
os esquecidos ou os 
desavisados, sem con-
tar com aqueles que 
estão desacostumados 
com as coisas boas que 
nós ainda consegui-
mos cultivar. Mas já 
se pensou em mudar 
a Festa. Teria sentido? 

Acari, cidade seridoense, 
que viu nascer em uma de 
suas ruas, na casa “catua-
na” em 08 de Novembro 
de 1920. Um menino que 
se notabilizaria como um 
dos homens mais podero-
sos da Igreja Católica no 
Brasil, com prestígio e in-
fluência direta no Vatica-
no.Dom Eugênio de Araú-
jo Sales, cujo os princípios 
ideológicos confundem-se 
com a resistência natural 
da vegetação sertaneja.
Sua vasta cultura teológi-
ca, atesta o âmago dos seus 
sermões e artigos publica-
dos em uma coluna sema-
nal nos principais jornais 
do país, especialmente os 
do Rio de Janeiro. Como 
excelente orador sacro, 
plantou nos corações hu-
manos sementes de fé e 
solidariedade cristã. O ci-
tado religioso a quem faço 
referência foi ordenado 
padre em 1943 na capital 
potiguar, iniciando assim 
uma brilhante carreira sar-
cedotal esmerada em uma 

ses surgiram novos centros 
sociais, clubes de
jovens e cursos profissio-
nalizantes.
Homem de fé autêntica, 
ciente de sua missão e dig-
nidade de participante do 
Colégio dos Apóstolos, 
como primaz do Brasil. 
Hoje bem próximo com-
pletar 90 anos, Dom Eugê-
nio é o Cardeal-arcebispo 
emérito do Rio de Janei-
ro, ao longo do tempo em 
virtude do seu valoroso 
trabalho, sempre realizado 
com amor e dedicaçao. 
O cardeal aqui mencio-
nado vem acumulando 
inúmeras homenegens e 
condecorações, dos mais 
diversos setores. Entre as 
distintas honrarias a ele 
conferidas estão: a Ordem 
Rio Branco, na catego-
ria Grã-cruz, recebida em 
1972; a Ordem do Mérito 
Militar; o Mérito Judiciá-
rio; uma medalha da Copa 
do Mundo de Futebol de 
1994, concedida pela Fifa; 
o diploma de Doutor Ho-

noris Causa da Universi-
dade Santa Úrsula, do RJ; 
e o Prêmio Destaque como 
menção especial de Ma-
rketing.
É bem verdade, que os fei-
tos não se resumem apenas 
a essas atividades, desse 
que é no sentido mais am-
plo da palavra o arauto da 
bondade em pessoa, como 
muito bem testemunhou o 
Dom Paulo Evaristo Arns, 
ao confessar-se surpreso 
em saber que, durante a 
ditadura Eugênio Sales 
ajudou a salvar cerca de 5 
mil refugiados estrageiros 
e perseguidos políticos. 
Ele costumava acolher em 
casa pessoas juradas de 
morte e alugava aparta-
mentos ou providenciava 
conventos para atender 
os oprimidos. É por esses 
e outros motivos que só 
resta parabenizar o exem-
plo desse apóstolo da ca-
ridade. E para a cidade de 
Acari eu tiro o chapeú pelo 
fato de ser o berço natalício 
desse nobre Cardeal.

Creio que não: acaba-
ria com a mística que 
a Festa de Agosto tra-
duz, já que tantas coi-
sas foram deixadas ao 
longo do caminho em 
nome de pretensões 
nada agradáveis.
Por mais que se te-
nha dito que a Festa 

de Nossa Senhora da 
Guia é motivo de par-
tilha, confraterniza-
ção, reencontro e fé, 
ainda é muito pouco. 
Tudo isso deve sempre 
ser lembrado, eviden-
ciado, para que, im-
presso na vida de cada 
acariense, por nasci-

mento ou afinidade, 
permaneça como um 
legado precioso que 
ultrapasse a barreira 
tão limitada da nossa 
existência.
Estamos vivendo mais 
uma Festa de Nos-
sa Senhora da Guia! 
Como é bom sentir o 

aconchego da Mãe, a 
ternura de um amor 
envolvente e fiel. É 
a Mãe que aponta o 
Filho, que nos GUIA 
para Jesus, hoje e sem-
pre. Mas, na Festa, 
tudo isso assume sig-
nificados mais abran-
gentes. E é
assim a cada ano, a 
cada vez que a bandei-
ra é alçada no mastro, 
a cada Missa, a cada 
noite, a cada Comu-
nhão, a cada abraço, a 
cada aperto de mão, a 
cada toque de sino, a 
cada dobrado da Ban-
da...
A Festa de Nossa Se-
nhora da Guia tem a 
sua dualidade: o re-
ligioso e o profano, e 
disso não podemos 
nos esquecer, pois 
tudo concorre para 

o bem da cidade. Os 
festejos de Agosto 
aquecem a economia, 
movimentam a socie-
dade, proporcionam 
situações agradáveis 
que duram pouco, 
mas que se traduzem 
em emoções felizes 
que todos gostam de 
cultivar.
Talvez nunca con-
seguiremos medir a 
magnitude que esses 
significados conse-
guem produzir em 
nós, pois tudo parece 
especial: os atos de 
piedade e devoção, o 
clima alegre das ruas, 
os acordes harmonio-
sos da filarmônica, os 
sons agudos e graves 
dos sinos da Matriz, e 
o calor humano que se 
transmite na Procissão 
de encerramento.

fé militante e combativa, 
em defesa dos valoresi-
nerentes ao cristianismo. 
Suas idéias o levaram 

aos movimentos sociais, 
culminando desse modo 
com a criação de enganja-
mento educativo em be-

nefício dos trabalhadores 
que tinha o rádio como 
carro-chefe na propagação 
do conhecimento. Dando 
continuidade as suas ações 
Dom Eugênio em parceria 
com Dom Nivaldo Mon-
te cria no ano de 1963 em 
Nísia Floresta a campanha 
da fraternidade sendo que 
tempos depois essa ativi-
dade ganha corpo e torna-
se um feito nacional. Vale 
salientar que o mesmo já 
havia sido sagrado bispo 
desde 1954.
O sucesso de mais uma ini-
ciativa desse que é o pala-
dino da caridade humana, 
levou o Governo Federal e 
a CNBB a organizar o mu-
tirão da educação de base, 
por meio do qual a Igreja 
procurava conscientizar e 
mobilizar os agricultores 
e líderes rurais, que passa-
ram a receber treinamen-
to sobre como defender e 
exercer seus direitos de ci-
dadania, e a formar os gru-
pos. Dos treinamentos que 
duraram cerca de seis me-

A Vigilância Sanitária de 
Acari vai representar o 
Rio Grande do Norte no 
Fórum Nordeste de Vigi-
lância Sanitária em Sal-
vador nos dias 16 e 17 de 
Setembro. Com a intenção 
de ampliar seu espaço na 
gestão de saúde, a Agencia 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária, ANVISA, está re-
alizando fóruns regionais 
para trocar experiências 
inovadoras e bem sucedi-

das. Aqui no estado vários 
municípios mandaram 
projetos de experiências 
exitosas desenvolvidos 
pela vigilância, que foram 
submetidos a uma seleção 
realizada pelo núcleo de 
mobilização estadual com 
representantes de vários 
segmentos da saúde.
Acari e Natal foram os mu-
nicípios escolhidos para 
apresentar oralmente seus 
trabalhos para represen-

tantes de todos os estados 
do Nordeste.
O projeto “Embelezamen-
to com Saúde” é de autoria 
da jornalista e relatora do 
projeto, Bárbara Medeiros 
e da enfermeira Lígia Daia-
na. A ação capacitou mani-
cures e pedicures do muni-
cípio para trabalharem de 
forma correta e segura, in-
centivando a promoção à 
saúde no serviço oferecido 
pelas profissionais.

Por: Francisco Canidé de Madeiros

Por: Eliabe Alves
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O Forró do Pulsação deixa, novamente, a 
sua marca no setor de entretenimentos 
Em mais uma edição de 
sucesso, o Forró do Pul-
sação que aconteceu no 
dia 07 de Agosto no Aero 
Clube de Currais Novos, 
reuniu como todas as ou-
tras vezes a maior concen-
tração de gente bonita da 
Região. Dessa vez, o even-
to contou com a presença 
marcante de duas grandes 
bandas do Seridó, Deixe 
de Brincadeira e Toalha 
Rendada, que trouxeram 
para os seus shows um re-
pertório diversificado dan-
do destaque ao forró em 

seus vários estilos, desde o 
pé de serra ao brega, con-
tagiando a todo o público 
presente com seu ritmo e 
animação. Diante da gran-
de repercussão já esperada 
da festa, a banda Deixe de 
Brincadeira aproveitou a 
oportunidade e juntamen-
te com sua apresentação, 
lançou mais um DVD re-
pleto de faixas musicais 
agraciadas e marcadas ao 
longo da sua carreira, este 
que foi gravado no Forro-
novos do presente ano. 
O Forró do Pulsação como 

em edições anteriores, per-
maneceu com o diferen-
cial referente a entrada de 
universitários e estudantes 
do IFRN grátis até a meia 
noite. Não podendo deixar 
de mencionar ainda, a cre-
dibilidade e fiel apoio de 
patrocinadores e parceiros 
que acreditam no cres-
cimento desse evento, o 
empenho e dedicação dos 
organizadores, além da 
contínua e cada vez maior 
presença de toda a popu-
lação Curraisnovense e da 
Região. 

Por: Geyse Bárbara
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AGILE 1.4 COMPLETO 2011 PO-
TYRAN VEÍCULOS 3412-1460

MERIVA MAX 1.4 COMPLETO 2011 
POTYRAN VEÍCULOS 3412-1460

ALUGAMOS GERADORES PARA EVENTOS 
BOLA VEÍCULOS 3431- 1379|9963-1051

GOL 2004 COMPLETO BOLA VEÍCU-
LOS 3431-1379 | 9963-1051

TROLER 2001 COMPLETO BOLA 
VEÍCULOS 3431-1379 | 9963-1051

CELTA 2001 BÁSICO POTYRAN VEÍ-
CULOS 3412-1460

MONTANA 1.4 CONQUEST COMPLE-
TA 2011 POTYRAN VEÍC. 3412-1460

CAMINHÃO COLETOR 2005 BOLA 
VEÍCULOS 3431-1379|9963-1051

HILUX 2000 TOP DE LINHA BOLA 
VEÍCULOS 3431-1379 | 9963-1051

VERANEIO 92 DR BOLA VEÍCULOS 
3431-1379 | 9963-1051

CELTA SPIRIT 4P COMPLETO 2011 
POTYRAN VEÍCULOS 3412-1460

PRISMA 1.4 COMPLETO 2011 PO-
TYRAN VEÍCULOS 3412-1460

COURRIER 2000 BOLA VEÍCULOS 
3431-1379 | 9963-1051

PAJERO 04 TOP LINHA ARO 22 CROMADO 
BOLA VEÍCULOS 3431-1379|9963-1051

NEO 2008 COM PARTIDA BOLA 
VEÍCULOS 3431-1379 | 9963-1051

CLASSIC 2008 BÁSICO POTYRAN 
VEÍCULOS 3412-1460

S10 CAB. DUPLA FLEX POWER 10-
11COMP. POTYRAN VEÍC. 3412-1460

D20 TURBO 94 DR BOLA VEÍCULOS 
3431-1379 | 9963-1051

M. BENZ 1620 98 BOLA VEÍCULOS 
3431-1379 | 9963-1051

GOL 2000 16V 4P, AR E DIREÇÃO R$ 
13.500,00 - 9962-5232

CROSS FOX 2009 COMPLETO PO-
TYRAN VEÍCULOS 3412-1460

VECTRA EXPRESSION 2.0 POTYRAN 
VEÍCULOS 3412-1460

F100 79 TODA ORIGINAL COM COM GNV 
BOLA VEÍCULOS 3431-1379|9963-1051

F100 79 TODA ORIGINAL COM COM GNV BOLA 
VEÍCULOS 3431-1379|9963-1051

CORSA 2011 COMPLETO 34.500 POTYRAN 
VEÍCULOS 3412-1460

SPRINT 99 COMPLETA ;BOLA VEÍCU-
LOS 3431-1379 | 9963-1051

VECTRA 99 COMP.GÁS BOLA VEÍCU-
LOS 3431-1379 | 9963-1051
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Acari, espetáculo de rara beleza

“Acari de ruas largas e longas de calçadas 
animadas por cadeiras que balançam e 
embalam a vida de acarienses, cuja hos-
pitalidade está enraizada na natureza de 
seus filhos. Cidade pacata, dona de uma 
cultura rica e preservada, de sobrados e 
prédios históricos, que guardam a iden-
tidade original de bravos homens e mu-
lheres que fincaram sua vida no solo de 
Nossa Senhora da Guia.
 O Museu do Sertanejo, tombado pelo pa-

trimônio histórico nacional, é um oásis de 
cultura e história, preservando a memória 
do sertanejo. O prédio, um antigo casarão 
que guarda o estilo característico do se-
gundo reinado, conta a história da criação 
do gado e do algodão, fonte econômica 
que dava sustentabilidade ao município. 
A Igreja do Rosário, primeiro marco de fé 
a ser edificado no Seridó, também reserva 
o direito de ser conservada pelo patrimô-
nio histórico, artístico e cultural.

 Acari é um celeiro de artistas, que trans-
formam habilidosamente pedras, ferros, 
madeiras e panos em artes.
Conhecida também como a cidade das le-
tras pelos prêmios de destaque nacional, 
Acari tem uma gastronomia rica. Pontos 
turísticos como a Serra do Bico da Arara, 
do Pai Pedro e o mirante da Serra de La-
goa Seca, são idéais para quem quer apre-
ciar o turismo de aventuras. 
Locação de grandes filmes e cenário de 

muitos artistas cinematográficos, falar de 
Acari é fácil, tantas são as suas belezas 
singulares, que seduz os que ficam e os 
que passam, mesmo tendo como destino 
outros lugares. É impossível passar des-
percebido por esse lugar conquistador, 
tão expressivo nos detalhes que compõe o 
cenário, a vida ou as pessoas que habitam 
por esta cidade tão linda e de um povo 
acolhedor que sabe conquistar os visitan-
tes.

Museu do Sertanejo Açude Gargalheiras Igreja do Rosário

Por: Bárbara Medeiros
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Jornal Expresso entrevista Padre Flávio José de Medeiros Filho

Tradição e confraternização na feirinha 
de Nossa Senhora Da Guia em Acari

Arena Kombat II
Santa Cruz/RN

Quando criança o senhor foi coroinha, 
ajudando a Padre Deoclides em seus 
serviços litúrgicos. Hoje volta a igreja 
Matriz como Padre. Como é a emoção 
de celebrar no altar de Nossa Senhora 
da Guia?
Sinto-me muito feliz e confirmado por 
Deus como sacerdote. Tenho essa profun-
da convicção de ter-me sentido vocacio-
nado, desde tão criança, em função da mi-
nha experiência como coroinha na Matriz 
de Nossa Senhora da Guia. Deus nos fala 
através de pessoas, de circunstâncias, nos 
fala dentro de nossa própria história pes-
soal. Assim, comigo, o grupo de coroinhas 
da Matriz de Acari foi esse lugar onde 
descobri para qual tipo de vida o Senhor 
me chamava para servi-lo em sua Igreja. 
Hoje, passado já um certo tempo, vejo que 
foi uma aventura que valeu a pena de ser 
vivida porque me sinto realizado como 
pessoa, como cristão, como sacerdote. E 
tudo isso devo a Acari, à Igreja que ali 
vive, à minha família, aos sacerdotes, aos 
amigos que tanto me ajudaram.
A convite do Vigário Geral do Santo 
Padre, o senhor aceitou ser Cerimo-
niário da Basílica de São Pedro em 
Roma. Como é a sua vida em Roma? 

Acari celebra a festa religiosa e so-
cial em homenagem à Nossa Se-
nhora Da Guia. Aos poucos aca-
rienses e visitantes vindos de todas 
as partes do Brasil lotam o pavilhão 
central da festa para viver mais 
um Feirinha de Nossa Senhora Da 
Guia. Um misto de confraterniza-
ção e tradição confunde-se com o 
sabor de rever amigos e familiares.
Ao som da Banda Bakulejo e Bate 
Coxa a Rua Otávio Lamartine se 
alargou para receber com hospita-
lidade a alegria estampada nos ros-
tos das famílias seridoenses.

Depois do sucesso do I Arena kombat realizado em 
Santa Cruz, Higo Rodrigues já está preparando o 
evento de vale tudo, que é considerado um dos maio-
res do Estado e o maior do interior do RN. Com a luta 
principal já confirmada, que será entre Ciro (BadBoy)  
e Aranha, dois lutadores reconhecidos por suas quali-
dades e vitórias, o Arena Kombat II, contará com uma 
grande estrutura.
Higo Rodrigues bi-campeão norte nordeste e tri-cam-
peão estadual de Jiujitsu, promotor do evento, evi-
denciou a importância do evento, que tem fins filan-
trópicos, pois os recursos arrecadados no evento serão 
investidos na implantação do Projeto Arena, que irá 
resgatar jovens e adolescentes do mundo das drogas 
com a prática de esportes.    

Qual o sentimento de está tão perto 
do Papa?
Minha vida em Roma, a serviço da Basí-
lica de São Pedro, ganha esse aspecto de 
ser uma presença que, junto aos demais 
sacerdotes que servem ao máximo templo 
do cristianismo, busca desenvolver uma  
atividade de assistência espiritual, litúrgi-
ca e pastoral aos milhares de peregrinos 
que diariamente visitam a Basílica Vatica-
na para que, junto ao Túmulo do Apósto-
lo Pedro renovem a sua profissão de fé. 
Assim, entre outras coisas, nossa missão 
consiste em acolher os sacerdotes que por 
ali passam numerosos, todos os dias, en-
caminhá-los para a celebração eucarística, 
organizar as várias tarefas para o bom 
andamento da liturgia celebrada na au-
sência do Santo Padre, celebrar os vários 
sacramentos, curar a adoração eucarística 
perpétua que acontece na Basílica para re-
zar pelas intenções do Santo Padre, tomar 
o cuidado de todo o material litúrgico da 
Basílica, ajudar nas celebrações do Cabido 
e, para isso, um centro vocacional, conhe-
cido pelo nome de Pré Seminário S. Pio 
X, ali vive para essa presença formativa 
e litúrgica da Basílica de S. Pedro. Todos 
sabem que as celebrações do Vaticano 
são um modelo para o mundo. E esses 
jovens vocacionados ali vivem para 
que seja conservada essa característi-
ca, particularmente nas grandes con-
celebrações. São os coroinhas do Papa, 
e nossa tarefa é ajudar na formação e 
na promoção vocacional deles.
Como é o Papa Bento XVI no seu dia 
a dia?
O Santo Padre em seu dia-a-dia é, em uma 
palavra, o bom Pastor que doa a sua vida 
pelas ovelhas. O dia a dia de um Papa é 
a sua solicitude pastoral por toda a Igre-
ja espalhada no mundo inteiro. Por aí se 

pode imaginar o peso da responsabili-
dade que paira sobre ele. De modo que 
é uma vida humanamente impossível de 
ser vivida se não fosse a Graça de estado, 
quer dizer, a direta assistência do Espírito 
Santo, da qual ele está investido desde o 
dia da sua Eleição como Sumo Pontífice. 
As horas de sua jornada são marcadas, 
em primeiro lugar, pela oração assídua. A 
Santa Missa matutina é o centro de tudo. 
Depois seguem pela manhã as audiências 
aos chefes de estado, primeiros ministros, 
embaixadores e bispos. Na parte da tarde, 
ele recebe os cardeais de Cúria. Esse es-
quema é muito susceptível de mudanças 
por causa das viagens e das outras progra-
mações que vão surgindo de acordo com a 
sua atividade apostólica. Ocasionalmente 
ele celebra a Santa Missa na Basílica de S. 
Pedro, com grande participação de fiéis. 
A cada quarta feira, recebe os peregrinos 
para a Audiência Geral, durante a qual ele 
faz uma catequese nas várias línguas.
O que a igreja pode fazer pra reapro-
ximar o jovem da vida cristã?
A Igreja terá sempre uma palavra que 
na verdade é uma proposta de vida para 
que o jovem hoje encontre a sua realiza-
ção como pessoa humana e como cristão. 
Quando o Papa certa vez deu uma pala-
vra aos jovens, ele exortou para que os 
jovens não tenham medo de encontrar a 
Cristo, porque Ele não tira nada, mas doa 
tudo! Somente por meio de Cristo é que 
o jovem encontra o sentido de sua vida, 
que é o meio para a própria realização 
pessoal. Só que para isso é necessário que 
o jovem compreenda que a cruz não há 
fim a si mesma, mas é a porta para a res-
surreição, para a vida nova, para a vitória 
sobre o pecado e as estruturas de morte. 
Assim, com tantas possibilidades nas co-
munidades eclesiais, nas paróquias, nos 

movimentos, os jovens podem encontrar 
o seu lugar, para que façam uma experi-
ência de vida com Jesus e possam comu-
nicar a alegria desse encontro aos demais, 
sempre acompanhados pelos sacerdotes e 
pelos Pastores da Igreja.
Quais as estratégias da igreja para 
utilizar a internet como ferramenta de 
evangelização?
Hoje é imprescindível que a Igreja faça 
uso positivo de um meio tão eficaz de 
comunicação como a internet. Verda-
deiramente nos tornamos uma “aldeia 
global” e, neste sentido, cada vez mais o 
Evangelho de Jesus deve atingir  os mais 
recônditos ambientes para os quais a Igre-
ja jamais imaginou de chegar. Para isso, 
os fiéis leigos têm uma tarefa essencial 
de contribuir para que se promova a ca-
tequese, a partilha de notícias, o estudo, 
a teologia, a espiritualidade, as missões, 
a promoção humana, a palavra do Santo 
Padre traduzida em todas as línguas. 
As pequenas cidades do seridó vivem 
um sério problema com as drogas. Jo-
vens que não encaram mais as boas 
práticas como um referencial de vida. 
Qual a mensagem de incentivo que o 
senhor poderia deixar para a juventu-
de de Acari e do seridó?
A minha mensagem é de esperança; aos 
jovens que desnortearam suas convicções, 
que se sentem fracassados na fé, ou desi-
ludidos pelas escolhas erradas, ou ainda 
sem forças para buscarem um caminho 
de conversão, desejaria de dizer-lhes que 
terão sempre a possibilidade do abraço 
do Pai misericordioso da parábola, na 
qual um filho perdido foi reencontrado. 
È necessário no entanto que queiram auto 
ajudar-se e também que se deixem ajudar. 
Não é fácil, mas não é impossível. É preci-
so confiar e agir. 

Por: Bárbara Medeiros

Por: Bárbara Medeiros Por: Wagner Souza
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Amigos do Asfalto realizam o V Santa Cruz Moto Fest
Mais um grande evento 
motociclístico do estado. 
Foi assim a quinta edi-
ção do Santa Cruz Moto 
Fest, realizado de 6 a 8 de 
agosto, na cidade de Santa 
Cruz. Na sexta-feira, dia 
06, os motociclistas foram 
recepcionados com um 
café da manhã. À noite, as 
bandas Almanaraá, Cavei-
ra e Banda Cela, On The 
Rocks e os Djs Jan e B. Ma-
chine, fizeram a festa para 
um público recorde.
Este ano, novamente foi 
realizado o churrasco 
“0800”, mas desta vez, a 
organização do Moto Fest 
mudou o local, do João de 
Dula, para a Fama Casa 
Show para acomodar me-
lhor os motociclistas.
A confraternização foi no 
sábado (07), com animação 
de Almanaraá e Caveira 

e Banda Cela. No mesmo 
dia, houve festa com Ban-
da Geração Perdida, Soul 
Pop, Gilson e Mania Pago-
dear, Banda Feras e os Djs 
Jan e B. Machine, na Vila 
de Todos.
Todos os anos, o evento re-
úne motociclistas de todo o 
Brasil e até de fora do país. 
Em 2009, participaram do 
evento, 300 motoclubes, 
que o elegeram como o me-
lhor encontro do Nordeste. 
Este ano, segundo dados 
da organização, mais de 
Quatro mil motociclistas, 
participaram do evento 
com 381 motoclubes de vá-
rios estados inscritos, entre 
eles, RJ, SP, ES, DF, PE, PB, 
BA, AL, CE, PI e RN. 
Pousadas e hotéis da cida-
de ficaram lotados, foram 
323 leitos ao todo. A de-
manda foi tanta que outros 

estabelecimentos foram 
alugados para acomodar 
os motociclistas visitantes. 
Foram 31 residências, 06 
Colégios para alojamento 
disponibilizados pelo Go-
verno Municipal. Este ano, 
todas as vagas disponíveis, 
foram reservadas com an-
tecedência. Outro ponto 
importante foi a grandiosa 
estrutura preparada para  
atender os visitantes, com 
23 carros de apoio, banhei-
ros químicos, estaciona-
mento para carros e motos 
gratuito e com segurança, 
03 telões transmitindo o 
evento em tempo real, uni-
dade da SAMU,  estrutu-
ra de saúde com unidade 
móvel (ônibus), ambulân-
cias e equipe médica, dis-
ponibilizados pelo Gover-
no Municipal, onze bandas 
e dois Djs. A segurança foi 

outro ponto fundamental 
que contou com Polícia de 
Trânsito, Polícia Militar e 
Polícia Rodoviária Fede-
ral. “Nossa cidade vem 
cada dia se destacando no 
turismo, seja religioso ou 

Para analisarmos o 
desempenho de uma 
administração é neces-
sário levar em consi-
deração a qualidade 
de vida da população 
e para isso é preciso se 
investir em todos os 
setores da administra-
ção pública.
Podemos comprovar 
uma mudança radical 
na qualidade de vida 
dos moradores da ci-
dade de Jaçanã, que 
durante os últimos 
anos tem visto a gestão 
pública atuar direta-
mente em suas vidas.  
Foram e estão sendo 
feito investimentos 
em todas áreas, além 
do comprometimento 
e responsabilidade no 
pagamento de funcio-
nários e fornecedores, 
sendo a Prefeitura de 
jaçanã uma das pou-
cas cidades da região 
que estão com suas 

de eventos e estamos pro-
curando a cada dia estru-
turá-la para receber bem 
os visitantes”  afirmou 
Péricles Rocha, prefeito de 
Santa Cruz. O Moto Fest é 
realizado pelo motoclube 

de Santa Cruz, Amigos do
Asfalto, com o apoio do 
Governo Municipal de 
Santa Cruz, através da se-
cretaria de Turismo e De-
senvolvimento Econômico 
e empresas privadas.

Jaçanã/RN
Administração Pública de qua-
lidade gera qualidade de Vida

Coronel Ezequiel/RN
Assistência Social é Prioridade

Lançada em Santa Cruz a 5ª Feira de Negócios do Trairi

contas em dias. Mui-
tas obras estruturais 
tem sido realizadas 
durante os últimos 
anos e mais recente-
mente a pavimenta-
ção das ruas Maria 
Justina, José Gregório 
e parte da rua João Pe-
reira, além da constru-
ção de um canteiro na 
rua João Fernandes e 
de um lindo local para 

Ações direcionadas a promo-
ção social são prioritárias na 
atual administração da cida-
de de Coronel Ezequiel, pro-
mover o cidadão é missão de 
todas administrações públi-
cas municipais, todavia são 
poucas as que realmente tra-
tam o social com seriedade. 
Coronel Ezequiel é um bom 
exemplo de gestão com res-
ponsabilidade social. A Secre-
taria de Assistência Social tem 
realizado ações importantes, 
que beneficiam a população 
mais carente do município, 
com melhoria nos programas 
federais, com a ampliação e 
conscientização, através de 
caravanas da Secretaria de 
Assistência Social que visitam 
cada comunidade, orientan-
do e fiscalizando o programa, 
que hoje atende a mais de 
novecentas famílias. O PETI 
e PROJOVEM, hoje são tra-
tados com dignidade através 
do desenvolvimento de vá-
rias ações de integração e in-
clusão social. Já os idosos re-
cebem atenção especial, com 

passeios e atividades que es-
timulam a qualidade de vida 
das pessoas da melhor idade. 
Dentre as mudanças podemos 
citar ainda o espaço físico pró-
prio do CRAS, Centro de Re-
ferência da Assistência Social, 
que melhorou acentuadamen-
te os atendimentos. A preocu-
pação com a promoção social 

se estende a todas aos setores 
da comunidade e o exemple 
disso é a realização de uma 
mobilização no próximo dia 
18 de agosto, em parceria com 
o governo do estado que dis-
ponibilizará a população a 
produção de documentos, Re-
gistro Cívil, CPF e Carteira de 
Trabalho, tudo gratuitamente.

passeio na entrada da 
cidade.
E nos próximos dias 
a população receberá 
um ônibus com 40 lu-
gares, através do pro-
jeto caminho da escola 
e de um trator que já 
foi licitado e em bre-
ve estará servindo e 
contribuindo para o 
desenvolvimento da 
agricultura familiar. 

A Secretaria Estadual do 
Desenvolvimento Econô-
mico – Sedec, lançou no 
último dia (09), no Senai 
Aluísio Bezerra, em Santa 
Cruz, a 5ª Feira de Negó-
cios do Trairi. O evento 
acontecerá nos dias 2, 3 e 
4 de setembro na Praça da 
Igreja Matriz e esse ano a 
previsão de que cerca de 
100 estandes ocupem o lo-
cal do evento.
A expectativa é que um 
público de cerca de 20 mil 
pessoas visite o evento du-
rante os três dias de reali-
zação e conheça empresas 
dos setores de agronegó-

cio, indústria, comércio, 
rtesanato, turismo, servi-
ços, além de prefeituras e 
órgãos do Governo do Es-
tado. Com um investimen-
to da ordem de R$ 80 mil a 
Feira de Negócios do Trairi 
incentivará desde o setor 
industrial até o artesana-
to, além de divulgar para 
o restante do estado as ri-
quezas da região. “Vamos 
apresentar para todo o es-
tado a força empreendedo-
ra da economia do Trairi 
e juntamente com os par-
ceiros locais temos certeza 
que essa será mais uma 
edição de sucesso e bons 

negócios”, declara o secre-
tário do Desenvolvimento 
Econômico, Segundo de 
Paula. Para essa edição da 
Feira foi programado um 
novo layout que favorece-
rá ainda mais a  disposição 
e visibilidade dos estan-
des, o que proporcionará 
mais espaço para circula-
ção do público visitante. 
A comissão organizadora 
espera ainda que com a 
inauguração da estátua de 
Santa Rita de Cássia, o tu-
rismo religioso possa ser 
abordado durante o even-
to e nas palestras ofereci-
das ao público. Dentro da 

programação do evento, 
acontecerão palestras com 
foco no empreendedoris-
mo, palco cultural e a Ação 
Cidadania que acontecerá 
no sábado (4), das 9 às 16 
horas na Casa Paroquial 
e tem por objetivo ofere-
cer serviços que garantam 
melhorias no dia-a-dia dos 
moradores dos municípios 
que integram a região.
Em parceria com, a Secre-
taria Estadual de Justiça e 
Cidadania (Sejuc), Fiern, 
Fecomercio e a Prefeitura 
Municipal de Santa Cruz 
serão oferecidos gratuita-
mente atendimento clínico 

e odontológico, corte de 
cabelo, foto e a emissão de 
documentos como carteira 
de trabalho, CPF e identi-
dade.
A 5ª Feira de Negócios do 
Trairi é uma realização da 
Sedec em parceria com a 

CDL de Santa Cruz, Fe-
deração das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do RN-
FCDL/RN, Prefeitura Mu-
nicipal de Santa Cruz, Se-
brae, Banco do Nordeste, 
Fiern, Jucern, Fecomercio e 
Rádio Santa Cruz AM.

Por: Wagner Souza

Por: Wagner Souza

Por: Mazilton Galvão
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Currais Novos foi destaque no Globo Esporte Nacional 

Dengue: Municípios 
do Seridó estão entre 
os de maior incidência

Aventura: Cactus manda
representação à Brasília

Regional dos Jern’s movimenta Currais Novos SEBRAE/Currais Novos realiza Workshop

No último dia 30 de Julho, a ci-
dade de Currais Novos foi des-
taque nacional em uma matéria 
veiculada na TV Globo. O tema 
da reportagem exibida no Glo-
bo Esporte foi o atletismo da 
cidade, que há 18 anos vem for-
mando grandes atletas e conse-
guindo lugares de destaque em 
competições de nível nacional e 
internacional. Um grande exem-
plo do sucesso do Atletismo cur-
raisnovense é o velocista, Vicen-
te Lenilson que, nascido e criado 
no município, deu seus primei-

ros passos como atleta em Cur-
rais Novos e hoje tem seu nome 
gravado na história do esporte 
internacional, com diversas con-
quistas, incluindo a medalha 
olímpica conquistada no reve-
zamento 4 x 100, nas olimpíadas 
de Sidney, em 2000. Além de Vi-
cente Lenilson, Currais Novos é 
o berço de grandes atletas como 
Magnólia Figueiredo, Marineide 
Silvestre e Cláudio Richardson. 
E não fica por aí, novos atletas 
como Anderson Crisóstomo e 
tantos outros estão sendo forma-

dos e estão conseguindo grandes 
vitórias em diversos campeona-
tos no âmbito nacional e interna-
cional. Por volta das 13h30min 
(horário de Brasília) do dia em 
que a matéria foi veículada no 
programa, devido a exibição da 
matéria no Globo Esporte, Cur-
rais Novos foi o 10º assunto de 
destaque nos Trending Topics 
Brazil, ou seja, um dos assuntos 
mais comentados entres os bra-
sileiros que utilizam o Twitter, a 
rede social que é uma das mais 
acessadas no mundo inteiro.

A Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Se-
sap) divulgou no úl-
timo dia (5) um novo 
boletim sobre a situa-
ção epidemiológica da 
dengue no Rio Grande 
do Norte.
O número de casos 
notificados continua 
a apresentar um au-
mento, se comparado 
aos números de 2009. 
Até o dia 24 de ju-
lho foram notificados 
3.670 casos, o que re-
presenta um aumento 
de 14,54% em relação 

ao ano passado.
Em todo o estado são 
11 municípios que 
apresentam taxa de 
incidência alta: Jardim 
do Seridó (143 casos), 
Pau dos Ferros (120), 
Parelhas (99), Marceli-
no Vieira (95), Campo 
Redondo (64), Florâ-
nia (57), Tibau do Sul 
(49), Ouro Branco (46), 
Lajes Pintada (45), Pa-
raná (12) e Francisco 
Dantas (9).
Apesar do aumento 
nos casos notificados, 
o número de óbitos di-

minuiu. Até o momen-
to são 11 casos suspei-
tos em todo o RN, com 
apenas 2 mortes con-
firmadas. Neste mes-
mo período de 2009 o 
número de óbitos tota-
lizava 5.
Outra redução é no 
número de municípios 
que notificaram a do-
ença. No ano passado 
130 municípios apre-
sentavam casos de 
dengue, este ano são 
114 municípios.
Lúcia de Fátima Araú-
jo, técnica da Subcoor-
denadoria de Vigilân-
cia Epidemiológica da 
Sesap, lembra à popu-
lação que possui terre-
nos ou imóveis fecha-
dos que providenciem 
a limpeza do local 
para eliminar os focos 
do mosquito. “A eli-
minação dos criadou-
ros deve ser a nossa 
meta diária”, frisou.

A cidade de Currais 
Novos, na região 
do Seridó, se trans-
forma na capital do 
esporte estudantil 
com a realização da 
fase regional dos 
40º Jogos Escolares 
do Rio Grande do 
Norte (JERN’s). A 
abertura oficial da 
competição acon-
teceu no último dia 

(6) no estádio Co-
ronel José Bezerra.
Ao todo são 53 es-
colas que partici-
parão dos jogos, 
disputando dez 
modalidades es-
portivas: atletis-
mo, futebol society, 
handebol, voleibol, 
voleibol de du-
pla, futsal, xadrez, 
judô, natação e ka-

O Cactus Moto Clube da cidade de Currais 
Novos enviou no último dia 25 de julho, dois  
representantes para participar da sétima edi-
ção do Brasília Motocapital, que aconteceu de 
29 de julho a 01 de agosto, em Brasília, Distrito 
Federal.
O Moto Capital, que foi criado em março de 
2004 para substituir o encontro nacional do 
Dia do Motociclista em Brasília, é hoje um dos 
maiores eventos do país e o maior da região 
Centro Oeste e reúne motociclistas de pratica-
mente todas as regiões do país e de países vizi-
nhos. José Augusto e Juninho do Pinheirão via-
jaram mais de 2.400 quilômetros, durante três 
dias, chegando à capital federal no dia 28 de ju-
lho. Além da aventura e do prazer de viajar, a 

participação dos integrantes do Cactus naque-
le evento teve objetivos especiais, como explica 
o presidente Jadson Gomes: “Fazemos nossas 
viagens sempre com o pensamento focado na 
divulgação do nosso Cactus Moto Fest. E di-
vulgando o nosso evento, divulgamos também 
nossa cidade que sempre recebe tão bem, nos-
sos amigos estradeiros”, afirma Jadson, lem-
brando ainda que este ano foi muito positivo 
em relação a essas viagens.
“Até dezembro próximo, esperamos ultrapas-
sar a casa dos 30 mil quilômetros percorridos 
por todo o país, visitando e conhecendo outros 
eventos semelhantes ao nosso, sempre com a 
intenção de divulgar o nome do Cactus”, con-
clui Jadson.

ratê. Mais de dois 
mil atletas compe-
tirão nas categorias 
mirim, infantil e 
juvenil masculino 
e feminino. Estão 
representadas no 
certame as cidades 
de Acari, Carnaúba 
dos Dantas, Cer-
ro Corá, Cruzeta, 
Equador, Florâ-
nia, Lagoa Nova e 
Parelhas, além da 
cidade-sede. En-
tre as escolas que 
estão participan-
do da competição 
estão os colégios 
Iracema Brandão, 
José Gonçalves de 
Araújo, Querubina 
Silveira, Manoel 
Belarmino dos San-
tos, Joaquim José 
de Medeiros, Teô-
nia Amaral, Silvino 
Bezerra, Angelita 

Freire, Dom José 
Delgado, Barão do 
Rio Branco, Mauro 
Medeiros e Monse-
nhor Amâncio Ra-
malho.
As escolas campe-
ãs nos esportes co-
letivos e os atletas 
classificados nas 
primeira e segun-
da colocações nas 
modalidades indi-
viduais se classifi-
cam para a fase fi-
nal dos JERNs que 
irá ser disputada 
em Natal, no mês 
de outubro.
Os JERNs são uma 
promoção do Go-
verno do Estado 
através da Coorde-
nadoria de Despor-
to (CODESP), da 
Secretaria Estadual 
de Educação e da 
Cultura.

No último dia 05 de agos-
to, o SEBRAE Currais No-
vos realizou o Workshop 
“COMO A PEQUENA 
EMPRESA PODE LU-
CRAR COM A INOVA-
ÇÃO?”.
O evento mostrou que 
com práticas simples é 
possível se destacar e ser 
competitivo, independen-
temente do tamanho e se-
tor de atividade da sua 
empresa. O workshop 
abordou, através de uma 
linguagem direta e objeti-
va, exemplos e conceitos 
práticos sobre inovação 
de produtos, serviços, 
processos, marketing e 
gestão organizacional.
“Este evento foi impor-
tante para identificar 
oportunidades de como 
inovar, se diferenciar e 
manter a sua empresa 
no mercado, que hoje em 
dia, é cada vez mais com-

petitivo”, disse Sheyson 
Medeiros, gerente do SE-
BRAE Currais Novos.
Ainda segundo Sheyson, 
o evento foi voltado para 
empresários, gerentes e 
para quem toma decisões 
na empresa.
Foram abordados no 
evento temas tratando do 
que é a inovação, tipos 
de inovação, as atitudes 
que o empresário deve ter 

frente a inovação, os cus-
tos e riscos da inovação, a 
aplicabilidade de inova-
ções à pequenas empre-
sas, as consequências de 
não inovar e os ganhos 
que decorrentes da inova-
ção.
O Workshop teve como 
consultor Waldinar San-
tos e Silva e foi realizado 
no auditório da CDL Cur-
rais Novos.

Por: Mazilton Galvão

Por: Mazilton Galvão

Por: Mazilton Galvão

Por: Mazilton Galvão Por: Mazilton Galvão
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PolicialPor J. Júnior - PM de Currais Novos/RN | www.pmcurraisnovos.blogspot.com

Acusado de estelionato é preso em Currais Novos

PM forma novos policiais em Currais Novos 

Polícia Militar prende 
acusados de tráfico de 
drogas em C. Novos 

Atropelamento deixa senhora 
de 81 anos ferida na noite dessa 
segunda-feira em Currais Novos 

Menor é detido com maconha 
na manhã dessa segunda-feira 
em Currais Novos

Na manhã desse sábado 
(31), foi preso, acusado de 
estelionato, Gilmar Rodri-
gues de Lara, de 39 anos, 
residente na Rua Managa-
çú, Bairro Vila União, Ci-
dade de Pinhares Paraná.
Segundo consta nos autos, 
o acusado chegou até o 
Diácomo Barreto, choran-
do muito, dizendo que a 
mãe tinha falecido no Ma-
ranhão e que ele não tinha 
dinheiro para ir ao sepul-
tamento. Apresentou-se 
com o nome de Luiz Car-
los de Souza, sensibilizan-

A cidade de Currais No-
vos está sediando, pela 
primeira vez,  um curso de 
formação de soldados da 
Polícia Militar.

do todos que estavam com 
o Diácomo, que organizou 
uma campanha e conse-
guiu arrecadar a quantia 
de R$ 150, para ajudá-lo.
Na tarde dessa sexta o acu-
sado também procurou 
um secretário da prefei-
tura de Currais Novos e 
contou a mesma história, 
conseguindo 50 litros de 
gasolina, depois procurou 
um outro funcionário da 
prefeitura querendo mais 
60 litros , mas quando o 
funcionário foi até o posto 
para liberar, encontrou a 

1ª autorização de 50 litros 
e suspeitou de Gilmar que 
já tinha conseguido 02 pes-
soas para vender o com-
bustível e já tinha vendido 
os primeiros 50 litros a um 
taxista.
O funcionário resolveu se-
guir o acusado e descobriu 
que ele estava hospedado 
na Pousada D`almeida, 
com o nome de Gilmar Ro-
drigues de Lara e quando 
tentou dialogar, o suspeito 
disse que não o conhecia.
A polícia Militar foi aciona-
da e conduziu as vítimas e 

o acusado para delegacia. 
O acusado confessou que 
morava no Paraná e tava 
tentando conseguir di-
nheiro para voltar para a 
sua Cidade. Acrescentou 
ainda que já respondeu 
por estelionato e que per-
deu todos os documentos 
dias a atrás.
O acusado se encontra na 
Delegacia e ficará a dispo-
sição da Polícia Civil,que 
dará andamento nas in-
vestigações e tentará des-
cobrir mais informações 
sobre esse cidadão.

Nesta primeira turma, 50 
alunos estão tendo uma 
formação completa, as-
sistindo aulas de relações 
humanas, de direito e ma-

térias específicas da área 
policial militar, como ar-
mamentos e táticas espe-
cíficas, além de atividade 
física.
De acordo com o Capitão 
Valmery Costa, coman-
dante da 3ª CIPM, que 
compreende os municípios 
de Currais Novos, Bodó, 
Cerro Corá, Lagoa Nova, 
São Vicente, Carnaúba dos 
Dantas, Parelhas, Santana 
do Seridó, Acarí e Equa-
dor, conseguir este curso 
para Currais Novos foi um 
grande desafio. “Foi mui-
to difícil trazer este curso 
para Currais Novos, pois, 
exatamente por ser o pri-
meiro, não temos tradição 

Na tarde dessa segunda-
feira (09), por volta das 
15 horas, cumprindo um 
mandado de busca na Rua 
Riacho Mulungú, 149, no 
bairro José Bezerra (pro-
morar), a Polícia Militar 
através da P-2 e da Rá-
dio Patrulha apreendeu 
25 pedras de crack e uma 
trouxinha de maconha, 01 
celular e R$ 270 trocados, 
proveniente da comerciali-
zação de entorpecentes.
Foram presos no local, 
acusados de tráfico de dro-
ga, Andersom Luiz Alves 
da Silva (pitibú), de 20 
anos, Gerônimo Luiz da 
Silva (Fofinho), de 24 anos, 
ambos são primos e o Piti-
bú saiu da penitenciária há 
pouco mais de 02 meses. 
Fofinho disse em depoi-
mento que a droga seria 
dele e que seu primo não 
tinha conhecimento dos 
entorpecentes, mas os po-
liciais acreditam que Pitibú 
também comercializava. 
Os agentes se surpreende-
ram com a participação do 
Fofinho com o tráfico, pois 

na realização de cursos de 
formação. Porém, capaci-
dade e condições temos de 
sobra. Agora, nossa expec-
tativa é de realizarmos um 
excelente curso para que, 
no próximo concurso da 
PM, consigamos trazer ou-
tras turmas e formar novos 
policiais, principalmente 
aqui para a cidade de Cur-
rais Novos”, afirma Costa. 
Ainda segundo o coman-
dante, este curso é de 
grande importância para 
a cidade e para a região. 
“Existem dois pontos im-
portantes, que precisam 
ser levados em conside-
ração. Primeiro, a questão 
operacional, com o au-

mento do efetivo. São 50 
novos policiais que estarão 
reforçando o policiamen-
to e a segurança nas ruas. 
Segundo, a questão econô-

mica. Afinal, como já falei, 
são 50 novos empregos 
que, certamente, irão mo-
vimentar a economia da 
cidade”, completa.

não tinham conhecimento 
dele envolvido com ilícito
A polícia já vinha inves-
tigando a residência e es-
perou o momento certo 
para cumprir o mandado. 
Segundo investigações um 
Fiat uno azul com placas 
de Assú, teria abastecido 
os acusados com pelo me-

nos meio quilo de crack, 
por volta das 10 horas da 
manhã, mas essa droga 
foi rapidamente distribu-
ída na cidade, ficando só 
uma pequena quantidade 
com os acusados. Essa in-
formação foi confirmada 
durante a abordagem  por 
testemunhas.

Por volta das 18:00 horas dessa segunda-feira (09), um atropelamento ocorrido 
na Avenida Dr. Silvio Bezerra de Melo, centro, em frente a loja Kasinski, deixou 
gravemente ferida a senhora Maria Anunciada Batista, de 81 anos, residente 
na rua Deputado Ivo Cavalcante, centro, Currais Novos. A vítima tinha várias 
lesões pelo corpo e sangrava muito. O condutor da moto não prestou socorro, 
evadindo-se do local.

Na manhã dessa segun-
da-feira (02/08), por 
volta das 10 horas, a Po-
lícia Militar (P-2), depois 
de uma abordagem de 
rotina, deteu um ado-
lescente de 16 anos, na 
rua 03 de Maio, no Bair-
ro Gilberto Pinheiro, em 
Currais Novos, com 18 
trouxinhas de maconha.
Segundo o adolescente, 
a droga foi comprada 
por R$ 60 e apuraria R$ 
90 depois de comerciali-
zada.
O mesmo não portava documentos e disse que vendia há alguns meses, pois 
seria casado e estava desempregado. Acrescentou também que é natural de 
Acari e já respondeu por furto na cidade de Natal.
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Cultura Viva

Mocoh: uma estrela do Seridó 
brilhando nas terras do Tio Sam 

Currais Novos/RN
Apresentações culturais e show com Zé 
Lezin são atrações na semana do folclore

Carnaúba dos Dantas/RN
Associação Musical e Cultural 11 de Dezembro

Com influências 
de várias partes do 
mundo, o artista 
potiguar está en-
cantando aos  me-
ricanos com seus 
traços e cores for-
tes.
Aos 38 anos, Mo-
coh projeta uma 
carreira de sucesso 
em San Francisco, 
nos EUA.
Um curraisnoven-
se, com um nome 
arábico e residente 
nos Estados Uni-
dos. Dessa mistura 
de culturas e influ-
ências nasceram a 
arte e a personali-
dade de Rasmus-
sen Sá Ximenes,  
potiguar radicado 
na Califórnia trans-
formou as telas e 
a tinta acrílica no 
mais fiel retrato do 
dia-a-dia das fa-
mílias americanas, 
o qual descreve 
como um “estilo 
de vida curioso e 
extremamente con-
sumista”.
Em meio aos vi-
nhedos de Sono-
ma, onde encontra 
inspiração para 
seus quadros, Mo-

coh (como assina 
suas obras e como 
o chamaremos) 
tem encantado aos 
norte-americanos 
com as cores vivas, 
que não negam 
suas origens tropi-
canas.
“Minha relação 
com as tinhas é 
muito simplória. 
Procuro sempre o 
contraste com as 
cores primárias. 
Acho que foi exata-
mente esta simpli-
cidade que seduziu 
os americanos”, 
destacou o mesmo.
Admirador ple-
no da beleza e da 
harmonia, Mocoh 
encanta com seus 
sentimentos, repro-
duzindo-os em ce-
nas do cotidiano e 
fazendo uma fusão 
de culturas entre as 
Américas.
Suas obras tam-
bém denunciam o 
passado nômade, 
herdado pelo pai 
minerador. Mesmo 
sendo filho e neto 
de professoras, não 
foi um aluno exem-
plar, o que não 
impediu que mais 

tarde nascesse o ar-
tista inovador, livre 
de todas as regras 
“normalistas”.
“Meu êxtase está 
na criação e execu-
ção das obras. Vivo 
intensamente cada 
fase dessa”, disse 

Mocoh.
Atualmente, o ar-
tista desenvolve 
uma série intitula-
da “Mesas”. Nela, 
expõe resquícios 
de uma outra pai-
xão que cultiva: a 

culinária. A ideia, 
segundo ele, é re-
tratar o cotidiano 
dos americanos em 
personagens com 
características da 
arte nordestina.
“Neste trabalho, 
utilizo a aplicação 

de pasta sintética 
em tela, rabisco 
com carvão e tudo 
começa a se har-
monizar com mui-
ta tinta acrílica”, 
descreveu. Falan-
do assim, parece 

simples, mas basta 
uma olhada rápida 
para se perceber a 
grandiosidade do 
trabalho de Mocoh 
e o capricho nos 
detalhes.
No entanto, apesar 
da desenvoltura 

com as tintas, suas 
habilidades pic-
tóricas são relati-
vamente recentes. 
Tudo começou há 
cerca de 10 anos, 
quando morava 
em Brasília. Lá, 

Mocoh viveu uma 
fase de muita pro-
dução. Na época, 
realizava trabalhos 
com tinta guache 
em cartolina e que 
hoje estão espalha-
dos por São Paulo, 
Brasília e Natal.

“Nasci artista, mas 
as habilidades pic-
tóricas estiveram 
um bom tempo 
introspectas, pelo 
menos até Glori-
nha Távora, a poti-
guar mais cosmo-

polita que conheço, 
introduzir meus 
trabalhos nos cri-
vos dos críticos de 
arte de San Francis-
co”, comentou.
Glorinha Távora, 
a quem Mocoh se 
refere, é sua con-
terrânea e atual 
curadora. Foi ela 
a responsável por 
projetar seu traba-
lho em San Francis-
co e tem participa-
do ativamente do 
processo de pro-
dução. “Aqui, tive 
contato com as 
obras de Henri Ma-
tisse, e isso me ins-
pirou. Mas, passei 
a conhecer arte de 
verdade e de qua-
lidade nos anos 
que vivi em Brasí-
lia, quando Sávio 
e Dodora Hackra-
dt me deram todo 
suporte”, revelou 
o artista curraisno-
vense. Hoje, Mocoh 
dedica todo o seu 
tempo à pintura, 
mas Rasmussen é 
também cozinheiro 
profissional e já co-
mandou as panelas 
de alguns restau-
rantes americanos, 

inclusive com ban-
deira francesa.
Para o futuro, seus 
planos estão todos 
ligados à pintu-
ra. No momento 
Mocoh e Glorinha 
planejam a primei-
ra exposição do 
artista, que deve 
acontecer em breve 
no Consulado do 
Brasil em San Fran-
cisco.
Mocoh também 
não descarta uma 
volta ao Brasil. “Te-
nho sangue nôma-
de, herdado pelo 
meu pai, e muita 
disposição para 
percorrer o mundo. 
Mas, penso sim em 
me aquietar no Se-
ridó, minha grande 
paixão e parte das 
minhas inspira-
ções”, completou.
Essa é a arte de 
Mocoh, que longe 
de ser um artista 
impressionista, im-
pressiona, expondo 
seu lado expressio-
nista e encantando 
pela ingenuidade 
de seus traços e 
personagens de 
fisionomias auste-
ras.

Antecedendo os eventos 
alusivos a Semana do Fol-
clore, que acontece neste 
mês de Agosto, em Currais 
Novos, a Prefeitura Muni-
cipal promove a partir da 
próxima sexta-feira, dia 09, 
uma Oficina de Teatro, que 
será ministrada pela pro-
fessora Diana Fontes. O 
encerramento da referida 
oficina será com a apresen-
tação de uma peça teatral.
 E é para o próximo dia 
22 de Agosto, Dia do Fol-

clore, que aponta toda a 
programação, com várias 
apresentações artístico-
culturais. O prefeito Ge-
raldo Gomes fez o anúncio 
da programação da Sema-
na do Folclore no último 
dia 02, e os eventos terão 
início no dia 21, na Pra-
ça Tetê Salustino, várias 
apresentações folclóricas, 
finalizando com um show 
do humorista Zé Lezin. O 
show do artista será aberto 
a toda a comunidade.

Já no dia 22, no Espaço 
Cultural Monsenhor Au-
sônio Araújo haverá apre-
sentações culturais e uma 
peça teatral. A programa-
ção nas praças contará 
com o projeto “Palco So-
bre Rodas”. A Semana do 
Folclore é uma realização 
da Prefeitura Municipal, 
com o apoio das secreta-
rias municipais, Fundação 
Cultural José Bezerra Go-
mes e das escolas da rede 
municipal de ensino.

Uma das associações mais 
presentes e ativas de Car-
naúba dos Dantas vem 
desenvolvendo trabalhos 
voluntários com crianças 
e adolescentes daquela 
cidade. Tendo como pre-
sidente da associação um 
dos maiores composito-
res da atualidade no Rio 
Grande do Norte, o Ma-
estro Marcio Dantas.
A associação desenvolve 
esse trabalho de iniciação 
musical com propósito de 
se fazer cidadãos. Durante 
esse período a associação 
já fez algumas gravações 
com a “Filarmônica 11 de 
Dezembro” destacando a 
riqueza dos compositores 
de Carnaúba dos Dantas. 
Entre esses compositores 
temos o saudoso Felinto 
Lúcio, Tonheca Dantas, 
José Venâncio e, atual-
mente, músicas de Carlos 
Guedes, Joelson Idevan e 
composições do próprio 
Maestro Marcio Dantas.
O maestro e compositor 
relata a importância do 
trabalho do Mestre Fran-
cisco Rafael Dantas (Fran-
ça) que teve a iniciativa 

de revitalizar a Banda 
de Música Governador 
Tarcisio Maia, no ano de 
1997. “É com essa inicia-
tiva gloriosa que estamos 
dando continuidade ao 
trabalho do Mestre Fran-

ça”, disse o maestro. A 
Cultura agradece as ati-
tudes dessas pessoas que 
estão sempre procurando 
deixar vivo em nossos co-
rações o passado artístico 
do povo carnaubense.

Por: Geyse Bárbara

Por: Mazilton Galvão

Por: Fabiano Poyva
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A atual Musa Pulsação Ana Carla, entre os amigos 
no Forró do Pulsação com DDB e T. Rendada  em 

C. Novos - RN

Matson Alan e sua namorada Tânia Fabiana no 
Forró do Pulsação com DDB e T. Rendada  em C. 

Novos - RN

Sheila, Marinalva e Kátia sempre presentes nos 
melhores eventos. Foto no Forró do Pulsação com 

DDB e T. Rendada em C. Novos - RN

Wedson e sua esposa Carla no Forró do Pulsação 
com DDB e T. Rendada  em C. Novos - RN

Valdirene  e Dr. Márcio no Forró do  pulsacao em 
Currais Novos - RN

O Casal Manoel Lopes e Adenira Dalva não 
perdem um Forró do Pulsação, desta vez na edição 

DDB e T. Rendada  em C. Novos - RN

Rivelino e sua esposa Adriana, participando de 
mais uma edição do Forró do Pulsação  em C. 

Novos - RN

Breno Oliveira e sua namorada Laíse no Forró do 
Pulsação em C. Novos - RN

Encontro de gente bonita e música de qualidade. 
Justine, Sarah e Ana Eliza no Forró do pulsação 

em Currais Novos - RN

Acari – RN - Espaço da Vila 
Sexta (13-08) Deixe de Brincadeira e Lengo Tengo

Sábado (14-08) Limão com Mel e Forró do Penerado

Domingo (15-08) Grafith e Iererê

Cerro Corá – RN - 24ª Vaquejada
Sexta (20-08) - Deixe de Brincadeira

Sábado (21-08) - Forró do Bom e Circuito Musical

Domingo (22-08) - Ferro na Boneca e Mulequeiros Forró


