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A Telles Saúde e Estética deseja a TODAS as 
super mulheres um dia maravilhoso. E como não 
poderíamos ficar de fora dessa comemoração tão 
especial, estamos preparando mais uma mega 
promoção que terá validade por todo o mês de 
março, em comemoração ao mês da mulher.
Pensando nisso organizamos um presente para você 
e para todas as mulheres especiais de sua vida: 
mãe, filha, avó, irmã e todas aquelas que fazem 
parte da sua existência e merecem ser presenteadas 
também.
Durante o mês de março estamos comemorando 
o Dia Internacional da Mulher, e em razão disso 
elaboramos as seguintes ofertas:

Na compra de:

02 limpezas de pele, a 2ª tem 50% de desconto.
02 banhos de lua, o 2º tem 50% de desconto.
02 cortes estilizados, o 2º tem 50% de desconto.
02 massagens relaxantes, a 2ª tem 50% de desconto.
02 design da sobrancelha, o 2º tem 50% de desconto.
02 revitalizações faciais, a 2ª tem 50% de desconto.
02 Profilaxias dentárias (limpeza), a 2ª tem 50% de 
desconto.

Faça-nos uma visita, ou agende seu horário pelo 
fone 3431-1260.
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“Por volta dos 12 anos 
comecei a perceber que ao 
ser observado ou exposto 
a alguma situação que 
me deixasse constrangido, 
algumas reações 
desagradáveis surgiam. 
Com o passar do tempo 
esses sintomas se agravaram. 
Destas sensações estranhas a 
que eu era acometido, as que 
mais me incomodavam era a 
vermelhidão na face e orelhas 
ardendo, sudorese, tremores 
e taquicardia. Eu não me 
considero uma pessoa tímida, 
de fato. Entretanto, esse tipo 
de reação comportamental e 
física algumas vezes me causa 
depressão, nada que detenha 
minha rotina. Mas, confesso 
que evito pessoas e ocasiões 
que possam acarretar tais 
situações”.

Nos últimos dias debrucei-me 
sobre algumas leituras, e uma 
das que mais me chamou 
a atenção foi a texto do 
livro “Mentes Ansiosas” da 
autora Ana Beatriz B. Silva, 
também escritora de algumas 
outras obras como “Mentes 
Perigosas”, “Bullyng” e 
“Mentes Inquietas”. Já que a 
cada edição desse periódico 
me preocupo em discutir 
com você, leitor, um pouco 
sobre a vastidão do mundo da 
Psicologia, dessa vez trago um 
tema bastante curioso e que 
me deixou bastante fascinada: 
Fobia Social, Timidez 
Patológica ou Transtorno 
de Ansiedade Social (TAS), 
como queira nominar.
De acordo com o dicionário, 
Timidez significa aquele 
que tem temor, que tem 
dificuldade de relacionar-se 
com outrem; acanhado, 
bisonho, retraído. Apesar 

dessa definição, ainda não 
há palavras que descrevam 
exatamente o que é a timidez. 
Você vai concordar comigo 
que é bastante comum 
ouvir pessoas que dizem ser 
tímidas, visto que essa é uma 
característica apresentada por 
grande porção da população, 
quer seja em maior ou menor 
grau, e vale salientar que 
isso não necessariamente 
constitui-se em doença. 
A fase mais propícia a 
desenvolver essa patologia é 
a adolescência, esconder os 
sintomas só agrava a situação.
Em linhas gerais, Fobia Social é 
quando a timidez se apresenta 
de forma exagerada, logo 
a ansiedade se dá de forma 
demasiada, persistente e 
constante, causando muitas 
vezes sofrimento ao indivíduo. 
É um dos transtornos 
mentais mais recorrentes na 
população geral, e não há 

uma prevalência maior em 
homens ou mulheres. Faz-se 
importante dizer que é natural 
sentir-se envergonhado 
quando observado, esse 
desconforto até certo ponto é 
aceitável. Passa-se a considerar 
Timidez Patológicaquando o 
resultado causado na pessoa 
acometida revela-se diante 
de uma enorme limitação 
pela evitação de situações ou 
atividades sociais temidas, 
além de acontecer danos 
profissionais e afetivos, 
tais como: prejuízos em 
relacionamentos, abandono 
de trabalho ou faculdade e 
falar em público.
O portador da TAS 
geralmente se isola, sofrendo 
de intensa solidão, podendo 
ainda acontecer de maneira 
circunscrita (mais restrita) 
ou do tipo generalizada e os 
sintomas podem mostrar-se 
semelhantes a um ataque 

de pânico. Geralmente, 
patologias do comportamento 
humano costuma vir 
acompanhados de outras 
comorbidades, neste caso, 
pode associar-se a depressão 
ou abuso de drogas/álcool. 
Por fim, o diagnóstico é 
clínico, ou seja, constituído a 
partir do relato dos sintomas 
do paciente e as formas mais 
eficazes de tratamento são 
a Psicoterapia, por meio da 
Terapia Cognitivo-Compor-
tamental e a Farmacoterapia, 
auxiliado pelo Psiquiatra, 
claro.
Ótima leitura a todos!

Com os passar dos dias fica 
cada vez mais perceptível 
à força que a internet tem 
sobre a vida das pessoas, do 
marketing logístico, influencia 
na procura de bons funcioná-
rios, atua na busca de oportu-
nidades de emprego, auxilia 
na compra de móveis, eletros 
ou quaisquer outros objetos 
de interesse, e ainda pode ser 
utilizada em prol de alcançar 
respostas a falhas, compras 
malsucedidas, insatisfação, 
seja lá o que for. Atualmente, 
apresenta-se transparente na 
sociedade a veracidade com 
que as coisas se espalham 
fácil nas redes, de tal forma 
que é possível até denegrir a 
imagem de uma empresa e 
principalmente de indivíduos, 
mas também de exaltar algo 
bem acertado. Como meio de 
comunicação igualmente de 
grande contribuição informa-
tiva, o Jornal Expresso na sua 
34ª edição transmitirá a você, 
leitor, uma variedade conside-
rável de notícias do RN e PB, 
dentre as quais se podem citar: 
a comemoração dos 10 anos 
do maior evento motociclístico 
do Nordeste – o Cactus Moto 
Fest, informações imprescin-
díveis e atualizadas da festa 
de São José em Carnaúba dos 
Dantas, novidades quentíssi-
mas de Currais Novos, Cerro 
Corá, Lagoa Nova e outros 
municípios adjacentes, além 
de cultura, política, humor e 
outras curiosidades. Aqui você 
encontra tudo que quer saber 
do jeito mais fácil, é só conferir 
o conteúdo do periódico ou 
baixar em PDF na internet. 
Não deixe de ficar antenado 
com os melhores aconteci-
mentos, leia e aprecie com 
moderação, claro. Excelente 
leitura a todos!

Fobia Social é mais que uma simples timidez
GEYSE BÁRBARA 
Estudante de Psicologia da Universidade Potiguar - UnP
www.geysebarbara.blogspot.com

O gosto pela into-
lerância é cada vez 
maior entre as pesso-
as. É constante a situ-
ação de uns exigindo 
tolerância por meio 
da intolerância, é algo 
como: “Você tem que 
me respeitar, mas a 
recíproca não se apli-
ca”.
Eu não sou envangéli-
co e nem sou homos-
sexual, o fato é que 
essa briga entre pro-
testantes e homos-
sexuais está ficando 
ridícula, aliás é ridícu-
la desde o princípio. 
Agora está ficando 
criminoso, desumana, 
ao ponto de um lado 
comemorar a mor-
te de um expoente do 
outro.

É chocante, mas a 
morte de um pastor 
em Recife, assassina-
do pelo próprio filho, 
gerou inúmeras mani-
festações de satisfação 
de parte da comuni-
dade homossexual, e 
eu me pergunto: a tro-
co de quê?
Esse ódio que os dois 
lados têm demons-
trado entre si é algo 
tão bestial, ao pon-
to de ser assustador. 
Enquanto os protes-
tantes querem que os 
homossexuais sejam 
banidos do convívio 
social, estes comemo-
ram a morte de um 
líder evangélico. Por-
que tanto ódio?
Tanto um, quanto o 
outro grupo querem a 
mesma coisa: respeito. 
Ambos querem que 
seu espaço seja respei-
tado dentro do conví-
vio social. O que tan-
to um, quanto o outro 
esquecem é que na so-
ciedade é preciso res-

peitar o espaço alheio, 
ou pelo menos assim 
deveria ser.
Provavelmente vai 
aparecer um e ou-
tro dizendo que eu 
tô tomando partido. 
Eu não estou. Ape-
nas vejo o que está 
acontecendo, custo a 
acreditar que ambos 
estejam certos em su-
as formas de tentarem 
“resolver” o assunto, 
afinal se ambos estão 
agindo da mesma for-
ma, é impossível que 
ambos estejam igual-
mente certos.
Abraço. Boa leitura.

Intolerável 
Tolerância

MÊS DA MULHER

FAHAD MOHAMMED
Escritor - Estudante de Direito da UFRN
http://infinitoefinito.blogspot.com/

Editorial

Um homem de 89 
anos estava fazendo 
seu check-up anual. O 
médico perguntou como 
ele estava se sentindo:
Nunca me senti tão 
bem, respondeu o velho. 
Minha nova esposa tem 
18 anos e está grávida, 
esperando um filho 
meu. Qual a sua opinião 
a respeito, doutor?
O Médico refletiu por 
um momento e disse:
Deixe-me contar-lhe 
uma estória: eu conheço 
um cara que era um 
caçador fanático, nunca 
perdeu uma estação 
de caça. Mas, um dia, 
por engano, colocou 
seu guarda-chuva 
na mochila em vez 
da arma. Quando 
estava na floresta, um 
urso repentinamente 

apareceu na sua 
frente. Ele sacou o 
guarda-chuva da 
mochila, apontou para o 
urso e... BANG... o urso 
caiu morto.
HA! HA! HA! Isto 
é impossível, disse o 
velhinho, algum outro 
caçador deve ter atirado 
no urso.
EXATAMENTE!!!

Como explicar sem ofender

J. LÚCIO
Humor - As Pilérias de Cuka Biludim
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A administração do Prefeito 
Antônio Carlos tem como 
slogan “Fazendo mais por 
nossa Cidade”, e as ações que 
vem promovendo justificam 
a escolha do referido lema. 
Tais ações estão sendo reco-
nhecidas em várias esferas, o 
que levou o Prefeito Tom a ser 
agraciado com vários títulos, 
nas mais diversas áreas da sua 
administração.
Na Assistência Social, 
destaque Prefeito Empreende-
dor 2012 – SEBRAE RN pelo 
Projeto de Inclusão Produtiva 
“Vassouras EcoVida”.
Na educação o município teve 
boa classificação no IDEB do 
Rio Grande do Norte, o que 
proporcionou a construção da 
Creche Municipal Maria de 
Fátima Araújo. Acari ainda 
foi agraciada com o Prêmio 
Gestor Eficiente da Merenda 
Escolar 2010.
A Saúde também foi outro 

ponto positivo para a cidade. 
Acari ficou com o 9º Melhor 
IDSUS do Rio Grande do 
Norte.
O município também é bem 
avaliado no quesito Desenvol-
vimento Econômico e Comu-
nitário. O Índice FIRJAN de 
Desenvolvimento Municipal 
(IFDM - 1º do Seridó e 6º do 

RN) que relaciona os indica-
dores da Educação, Saúde e 
Emprego e Renda.
Acari também conquistou o 
Selo UNICEF, um reconhe-
cimento internacional que o 
município conquistou pelo 
resultado dos seus esforços na 
melhoria da qualidade de vida 
de crianças e adolescentes.

Em Florânia, o grupo gover-
nista já definiu os nomes que 
irão disputar o Palácio das 
Flores. A chapa será encabe-
çada pelo empresário Júnior 
de Janúncio (PSD), que terá 
como companheiro de chapa 
o médico e ex-prefeito Dr. 

Titi Nobre (PR).
Já a oposição continua inde-
finida. O psicólogo Cláudio 
Pinheiro (PV) sonha em ter 
um vice renomado, mas vem 
encontrando dificuldades. A 
ex-secretária de administra-
ção Socorro Gouveia (PT) 

também não abre mão de sua 
pré-candidatura. As indefini-
ções continuam em torno de 
seus vices.
O PRB vem tentando 
convencer o PT a fazer uma 
coligação no campo propor-
cional.

O assunto já vem sendo 
especulado em São Vicente... 
Um fato novo poderá 
reunir todos os partidos 
do município em torno do 
nome do ex-prefeito Joci 
Lins (PMDB). Neste caso, o 
vereador Erivan Laurentino 
retiraria seu nome da disputa 
e passaria a compor chapa 
como vice-prefeito. O apoio 
do PSD a Joci levaria mais 
três vereadores: Zé Vander, 
Carlos Alberto, o Betinho 
e Raimundo Nonato que 
também se filiaram ao 

partido desde o ano passado.
Com isso, uma ampla 
coligação seria formada, 

passando pela reeleição de 
todos os vereadores, já que 
o PMDB que tem hoje três 

vereadores, o PSB que tem 
um e o PR também um, 
concorreriam à reeleição. 
Três nomes do PSD também 
e uma vaga sobraria para um 
nome novo, já que Erivan 
não seria mais candidato a 
Câmara, para concorrer à 
vice de Joci. As conversas 
ainda não foram conclusivas, 
mas caminham para uma 
engenharia que beneficiaria 
a todos. Outros partidos 
poderiam ser beneficiados 
no futuro secretariado da 
administração Joci Lins.

São grandes os boatos de rua 
e divulgações em meios de 
comunicação da região sobre 
possíveis candidatos a prefei-
to e vice em Currais Novos.
O atual prefeito Geraldo 
Gomes (DEM), que tem uma 
marca histórica de quatro 
mandatos em Currais Novos, 
afirma que sairá candidato 
pela quinta vez, mas pessoas 
ligadas a ele alegam que 
Geraldo também pensa em 
fazer um sucessor, já que o 
mesmo completou 80 anos 
em janeiro. Mesmo assegu-
rando que será candidato, 
o atual prefeito não indicou 
nenhum vice ainda.

Já a atual vice-prefeita Mile-
na Galvão (PMDB), assegura 
que será candidata a pre-
feita, porém não anunciou 
oficialmente, também não 
divulgou nenhum vice para 
compor sua chapa.
Outroque já anunciou a pré-
-candidatura foi o ex-prefeito 
Zé Lins (PR), porém não 
anunciou oficialmente seu 
vice. O antigo companheiro 
de chapa, Vilton Cunha 
(PR), ainda não confirmou 
sua pré-candidatura como 
vice de Zé Lins.
O vereador Odon Jr. (PT), 
afirma que não se preparou 
para sair candidato a prefei-

to, prefere garantir sua vaga 
como vereador.  O mesmo 
tem feito um bom trabalho 
a frente do legislativo e é tido 
como um dos garantidos a 
reeleição.
Outros candidatos como o 
vereador João Neto (DEM) 
e o contador Medeiros 
(DEM), também são citados 
em conversas como possíveis 
pré-candidatos. Nenhum 
deles se comprometeu ainda 
em disputar o executivo.
Por outro lado, existe também 
a possibilidade do comércio 
local fazer um candidato. 
Meios de comunicação vêm 
mencionando o nome do 

empresário e presidente 
do Sindicato do Comercio 
Varejista de Currais Novos, 
Helder Araújo (DEM), 
como possível candidato da 
situação. O mesmo não con-
firmou sua pré-candidatura.
Outro fato muito comentado 
na Princesa do Seridó, é uma 
possível grande renovação no 
legislativo. Campanhas vêm 
sendo feitas em sites de rela-
cionamentos sobre possíveis 
mudanças no quadro de ve-
readores. Além de prováveis 
mudanças, serão mais duas 
vagas disponíveis, passando 
de 9 para 11 edis na Câmara 
Municipal de Currais Novos.

Política

Prefeito de Acari comemora 
conquistas em sua gestão

Oposição de Florânia ainda sem 
definição para eleições 2012

Joci Lins e Erivan Laurentino poderão formar 
chapa e reunir todos os partidos na aliança

Currais Novos ainda sem definição de como será as eleições em 2012

Robinson, Fátima e Fábio formam aliança política

Senador José Agripino quer palanque em Natal com DEM, PR e 
PMDB
Operação Impacto: Deputado Gilson Moura que está sendo 
investigado Ministério Público

Com Serra ou Tiririca, pior que está não fica! Este é o slogan da 
campanha de Tiririca para prefeito de São Paulo

Em Currais Novos políticos viram personagens de desenho animado

Ministério Público deu 15 dias para Prefeitura de Currais Novos 
trocar cor de prédios públicos

Sindicato critica descaso do Banco do Brasil com funcionário 
denunciado injustamente no caso dos Precatórios

Administrações de Micarla e Rosalba continuam com altos índices 
negativos 
Em Florânia, suposta propaganda eleitoral antecipada vem sendo 
questionada, após ato numa comunidade rural 

Pelo menos mil nomes de políticos poderão aparecer na lista de 
inadimplentes do Tribunal de Contas do Estado 

Em leitura da mensagem anual, Sinval Salomão destaca metas 
para o ano de 2012

Mais de 287 milhões de reais em prejuízos serão gerados pelos 
feriados de 2012 no RN

Prefeitos reclamam que essa é a terceira vez que o Governo Federal 
aumenta o piso dos professores, mas nunca ajudou com  comple-
mentação

Rosalba assina convênios para elaboração dos planos de resíduos 
sólidos e anuncia construção de cisternas para o interior

Expresso Político
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Variedades

A Copa do Brasil vai começar, 
times de todo o Brasil vão 
se enfrentar pela primeira 

fase a partir da próxima 
quarta-feira. A novidade é 
que o curraisnovenseSuelson 
Diógenes está definido para 
apitar o jogo entre Indepen-
dente do Pará e São Paulo 

FC na cidade de Belém, às 22 
horas.
Suelson apitou a final entre 
ABC e América, teria gerado 
satisfação de parte da crítica 
potiguar.

O estádio municipal de Cur-
rais Novos/RN, será reaberto 
no próximo final de semana. 
A ideia de abertura é algo ino-
vador e que deveria se repetir 
várias vezes, na reabertura do 

estádio, amistosos acontece-
rão entre equipes da cidade 
seridoense potiguar contra a 
capital Fortaleza, do Ceará. 
Um intercâmbio do esporte.
Por Currais Novos vamos ter 
a equipe Muleque Bom de 
Bola, do coordenador José 
Hipólito, representando a ca-

tegoria sub-16. Pelo sub-18, 
Nilton César estará com sua 
equipe do projeto Criança no 
Rumo Certo. Já a modalida-
de “Adulto” será represen-
tado por um selecionado de 
Currais Novos. Essas equi-
pes enfrentarão as equipes do 
Santa Fé F.C.

A CANGAÇO’S 
PAINTBALL vai inaugurar 
neste mês de março um campo 
de Paintball na cidade de 
Acari. Para quem já conhece 
o esporte e nunca teve opor-
tunidade de praticar, esta será 
a chance. A CANGAÇO’S 
PAINTBALL vem de forma 

inovadora instalar um campo 
desse esporte que tem milhões 
de adeptos no mundo todo. 
O Paintball não é só um 
esporte, é uma brincadeira 
sensacional para uma turma 
de amigos viver momentos de 
pura adrenalina e se sentir em 
uma guerra real, claro que sem 
nenhum ferido e com muita 
diversão.
O campo está em fase de 

conclusão para as atividades, 
localizado próximo à Fazenda 
Belém (na estrada das Trin-
cheiras) a 2 km de Acari. Todos 
os participantes terão todo o 
equipamento de segurança, 
como coletes, máscaras e mar-
cadores profissionais.
A inauguração será ainda este 
neste mês. A partir do dia 18 
o campo já estará disponível 
para agendamento de jogos. 

Árbitro curraisnovense é es-
calado para Copa do Brasil 

Estádio Cel José Bezerra será 
reaberto com ideia inovadora

Acari ganhará campo de Paintball

IDIOMA DA BOLA
CORRESPONDENTE JE

IDIOMA DA BOLA
CORRESPONDENTE JE

EDUARDO SILVA
CORRESPONDENTE JE
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Cidades

A cidade de Lagoa Nova está 
em festa. Pela Segunda vez 
consecutiva o prefeito Erivan 
Costa recebeu pelos relevantes 
trabalhos em prol de projetos 
que geram renda e emprego 
aos seus cidadãos o prêmio 
“Prefeito Empreendedor” do 
SEBRAE – RN. Denominado 
de Ex Governador Cortez 
Pereira, a 7ª edição do selo 
2012 premiou os 39 melhores 
projetos que configuram como 
de grande importância para o 
empreendedorismo nos mu-

nicípios potiguares. Segundo 
o prefeito Erivan Costa, a sua 
gestão vem sendo pautada em 
melhores dias para cada lago-
anovense e com a criação da 
lei geral da micro e pequena 
empresa, com o grande apoio 
dado ao associativismo, a 
compra governamental, 
educação empreendedora 
através de cursos em parceria 
com o próprio SEBRAE e a 
instalação da sala do empreen-
dedor individual conseguimos 
credenciar a nossa cidade 
como um dos 39 melhores 
projetos de empreendedorismo 
do estado. “Em meu último 

ano de mandato não poderia 
receber um presente melhor. 
Este selo de prefeito empre-
endedor 2012 tão relevante 
entregue pelo SEBRAE só 
dignifica nosso trabalho, nossos 
esforços e nossos resultados 
de uma cidade mais próspera 
confirmam este prêmio, afinal, 
somos hoje a cidade que mais 
cresce no seridó”, destacou 
o prefeito. Além de Lagoa 
Nova as cidades de Pau dos 
Ferros, Assú e Janduís foram 
premiadas de maneira ainda 
mais especial, já que ficaram 
como finalistas das categorias 
temáticas.

O prefeito da cidade de Lagoa 
Nova, Erivan Costa, participou 
na noite do último (24/02), da 
sessão solene de abertura dos 
trabalhos legislativos da Câmara 
Municipal. Na ocasião foi feita a 
leitura da mensagem anual do 
executivo. Em sua mensagem, 
Erivan fez um balanço do que 
foi feito na sua administração 
no ano de 2011 em todas as 
áreas no que diz respeito a 
obras de infra-estrutura, saúde, 
educação, assistência social, 
esporte, cultura e lazer, constru-
ção de casas populares, sanea-
mento básico, melhorias para a 
zona rural, melhoramento nas 
escolas, reajuste dos salários dos 
servidores, entre outras.
“Mesmo com a dificuldade 
financeira que se encontram 
as prefeituras do país, mas 
mesmo assim com coragem e 
trabalho houve um esforço sobre 
humano para fazer o melhor. 
Certamente houve dificuldades, 
mas sempre se procurou fazer 

com que a máquina administra-
tiva do município funcionasse 
e funcione da melhor maneira 
possível, através de uma gestão 
ética e transparente, buscando 
respeitar a todos, inclusive aos 
críticos da gestão, mas sempre 
pensando no bem do povo”. 
Erivan destacou ainda que 
muito foi feito em termos de 
obras e ações importantes que 
alavancaram o crescimento 
do município e a qualidade de 
vida do povolagoanovense, não 
obstante sabermos que há ainda 
muito a se fazer. O importante é 
que até o fim da nossa gestão nos 
empenharemos para fazer tudo 
que estiver ao nosso alcance para 
continuarmos no caminho do 
desenvolvimento e do progresso 
do nosso município. Ao término 
de sua mensagem, Erivan Costa 
agradeceu o apoio de toda a 
população, em especial a sua 
equipe de trabalho que muito 
contribui para o êxito de sua 
administração. Participaram da 
sessão, o Presidente da Câmara, 
vereadores, secretários, auxilia-
res, coordenadores.

O prefeito de Carnaúba dos 
Dantas, Alexandre Dantas 
de Medeiros (Boboca), parti-
cipou no último dia 05, pela 
manhã, do lançamento do 
Programa RN Mais Justo, 
dentro do Programa Federal 
Brasil Sem Miséria, evento 
esse que aconteceu no Hotel 
Pirâmide em Natal, e que 
contou com a presença de 
várias autoridades, dentre 
as quais a governadora, 
ministros, deputados, secre-
tários, prefeitos e auxiliares 
do governo.
Na parte da tarde o prefeito 

participou de palestras 
proferidas pelos secretá-
rios estaduais dentre os 
quais estava Dr. Gilberto 
Jales (SEMARH).Na sua 
exposição o secretário 

destacou inúmeras obras que 
serão iniciadas e reiniciadas 
ainda este ano ligadas aos 
recursos hídricos.
No final, o prefeito Carnau-
bense indagou ao secretário 

se havia uma previsão de 
reinício da adutora que 
vai trazer água do Açude 
Boqueirão de Parelhas para 
o município de Carnaúba 
dos Dantas.
Em resposta, o secretário 
disse que não havia data 
precisa para reinício dos 
serviços da adutora, mas 
acreditava que isso deverá 
acontecer até abril deste 
ano. “Estamos regularizan-
do a questão dos recursos 
que virão do IDEMA para 
garantir a contrapartida 
dessa obra, pois a governa-
dora priorizou finalizar as 
obras paralisadas” destacou 
o secretário.

Acabando de chegar de 
Brasília para onde foi lutar 
por mais recursos finan-
ceiros para o município de 
Carnaúba dos Dantas, o 
prefeito Alexandre Dantas 
(o famoso Boboca) recebeu 
uma ligação telefônica 
da Secretaria Estadual de 
Educação para assinar mais 
um convênio com a Prefeitu-
ra Municipal.
Trata-se da garantia de 
recursos na ordem de R$ 

81.600,00 (Oitenta e Um 
Mil e Seiscentos Reais) que 
serão destinados a cobertura 
de despesas com transporte 
escolar dos alunos da Rede 
Estadual de Educação do 
município.
Muito feliz o prefeito disse: 
“Esses recursos são impor-
tantes porque garantem 
o pagamento em dia aos 
proprietários de veículos 
que transportam os alunos 
da zona rural para a sede 
do município”, destacou 
Boboca.

Erivan Costa recebe pela segunda vez consecutiva prêmio de
Prefeito Empreendedor do SEBRAE

Prefeito de Lagoa Nova faz
leitura da mensagem anual na 
Câmara de Vereadores

Adutora de Carnaúba dos Dantas deverá ser 
reiniciada até abril de 2012

Prefeito Alexandre Dantas assina mais um 
convênio com o Governo do Estado

VAL ARAÚJO
CORRESPONDENTE JE

VAL ARAÚJO
CORRESPONDENTE JE

ARISTÓTERIS DANTAS
CORRESPONDENTE JE

ARISTÓTERIS DANTAS
CORRESPONDENTE JE
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Uma equipe da Inter TV Ca-
bugi esteve no último dia 16 
de fevereiro em Currais No-
vos gravando material sobre 
o turismo no interior do Rio 
Grande do Norte. A repórter 
Daianne Oliveira e o cinegra-
fista Hélio Galvão, estiveram 
na Carreta do SENAC (Tu-
rismo e Hotelaria) mostran-
do os cursos que estão sendo 
desenvolvidos na cidade, já 
que a qualificação de cerca de 
300 pessoas ajudará muito no 
desenvolvimento turístico do 
município e Região.
Outro ponto visitado pela 
Inter TV foi o Restaurante 
Quintal da Villa, onde na 
ocasião o proprietário e Chef  
de Cozinha, Walter Dantas, 
falou um pouco sobre a culi-
nária regional, ressaltando 
o crescimento da economia 
local e os pratos mais pedi-
dos pelos turistas que visitam 
Currais Novos.
O programa ainda não tem 
data definida para ser exibido.

O Projeto Criança no Rumo 
Certo iniciou suas atividades 
este ano no mês de fevereiro, 
mais precisamente no dia 25. O 
Rumo Certo atende a crianças 
e jovens a partir dos oito anos 
de idade, oferecendo a seus 
alunos iniciação ao futebol, 
vôlei, matada, futsal,reforço 
e s c o l a r, c o m p l e m e n t o 
alimentar(sopão),palestras 
educativas e acompanhamen-
to do lar. 
“Nossa ideia é oferecer 
não somente um  jogo de 
bola,como pensam alguns, 
mas participar de forma efetiva 
da vida dos nossos alunos en-

sinando o caminho do bem e 
o Rumo Certo da vida,”disse 
Nilton Cesar, coordenador do 
projeto.
O ano de 2012 também marca 
os 10 anos de existência do 
Projeto, e segundo a direção, 
será comemorado com o show 
da cantora gospel Alice Maciel, 
agendado para 27 de Abril, já 
que o projeto foi fundado em 
27 de Abril de 2002.
O Rumo Certo atende alunos 

dos bairros Promorar,Walfredo 
Galvão,Conjunto Imacula-
da Conceição, JK e Parque 
Dourado I, II e III. Segundo a 
coordenação, esse ano aproxi-
madamente 200 alunos farão 
parte da instituiçãoque conta 
com uma equipe de seis pro-
fessores voluntários. “Sem a 
participação destes professo-
res parceiros e amigos, seria 
impossível a realização deste 
projeto,”finalizou Nilton.

Formada por cinco integran-
tes, Carlos (irmão), Gilvania 
(abençoada), Calebe, Elizama 
e Eliezer, eles são conhecidos 
entre os motociclistas como 
a Família Estradeira. O 
grupo que faz um trabalho 
de evangelização entre o mo-
tociclismo, viaja para vários 
moto fests e em apenas um 
ano e sete meses de estrada 
já passaram por cerca de 50 
eventos de motociclismo em 
cidades diferentes, realizan-
do um percurso superior a 
18.000 KM rodados por es-
tradas do Nordeste e Centro 
Oeste.
a Família Estradeira recebeu 
o prêmio no Salão Recife 
Duas Rodas, que aconteceu 

no Centro de Convenções 
de Olinda/PE. No evento, 
haviam vários expositores 
de marcas famosas como: 
Honda, Yamaha, Shineray, 
Jonny, Traxx, Bravax, BMW 
e Dafra, como  também 
marcas do setor de quatro 
rodas como a Chevrolet que 

apresentava a nova S10.
Na festa que atraiu cerca 
de 50 mil pessoas em seus 
quatros dias, ocorreu a 
entrega de troféus da votação 
“Destaque 2011” na estande 
da Revista Motoclubes, onde 
a Família Estradeira foi con-
templada com a premiação.

O Cactus Moto Fest é um 
evento que atrai turistas/mo-
tociclistas de todo o Brasil. Na 
época do evento, a cidade en-
tra em clima de festa e os apre-
ciadores se vestem com o estilo 
do evento. Para envolver ainda 
mais os currais-novenses e vi-
sitantes, a direção do Cactus 
disponibilizou a venda de kits 
do Cactus Moto Fest 10 Anos 

que este ano trás como novida-
de o sorteio de uma moto zero 
km com todos aqueles que 
adquirirem o kit. Ao preço de 
R$ 25,00, o kit é composto por 
uma linda camisa, um boné e 
um adesivo. 
Os pontos de venda na cidade 
são: Água de Cheiro, Farmácia 
Divina II, Cigarreira do Man-
chinha, Kiara Confecções da 
Teotônio Freire, Baú do Lelê 
e Casa das Motocicletas Ya-
maha.

Inter TV grava em Currais Novos série sobre
Turismo e Empreendedorismo no Interior

Cidadania: Família curraisnovense formada por moto-
ciclistas é premiada como destaque 2011 
no Salão Recife Duas Rodas

Está tudo pronto! 

JEAN SOUZA
CORRESPONDENTE JE

JEAN SOUZA
CORRESPONDENTE JE

ELIABE CALEBE
CORRESPONDENTE JE

JEAN SOUZA
CORRESPONDENTE JE

Compre o seu kit do Cactus Moto Fest e 
concorra a uma moto YBR 125 0km

Projeto curraisno-
vense coloca cerca 
de 200 crianças no 
Rumo Certo da vida
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O município de Carnaúba dos 
Dantas écaracterizado pelo 
seu largo potencial turístico, 
povo hospitaleiro e religioso, 
rico em projetos culturais e 
sociais, além de proporcionar 
um patrimônio natural exube-
rante, comemora de 09 a 19 
de março a Festa de São José 
2012, padroeiro da cidade.

A programação social aconte-
cerá na Praça de Eventos Ca-
etano Dantas e contará com 
atrações locais e bandas que 
fazem sucesso em todo Nor-
deste.
Confira a programação: 

Dia 11 de Março
Domingo 
Feirinha – 15h
Balada Paradise
Batuka Moleque

Dia 17 de Março - Sábado 
23h
Canindé Moreno e Banda 
Som Real
Balada Paradise
Deixe de Brincadeira

Dia 18 de Março 
Domingo - Véspera da  Festa 
23h
Forrozão Só o Mii
Balada Paradise
Forró Pegado

Carnaúba dos Dantas em festa:
A terra da música festeja seu padroeiro São José

JEAN SOUZA
CORRESPONDENTE JE
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Atualidades

De 08 a 11 de março, Currais 
Novos vivencia o Cactus Moto 
Fest, evento tradicional que 
atrai todos os anos, milhares de 
turistas de todo o Brasil.
O Cactus Moto Fest é um 
dos maiores eventos de 
motociclismo do país e tem 
como marca a organização. 
Há 10 anos o evento que já faz 
parte do calendário turístico de 
Currais Novos, recebe cerca de 
5 mil pessoas por noite, onde 
durante 3 dias além do ronco 
dos motores, o público curte o 
evento com shows musicais na 
Praça Cristo Rei e Largo do 
Tungstênio Hotel.
Este ano o evento completará 
10 anos, e como prêmio os 
organizadores sortearão uma 
moto zero km para quem 
adquirir o Kit 10 Anos. A 
comissão também estará 
arrecadando alimentos junto 
aos motoclubes inscritos. Os 
mantimentos serão distribuídos 
para três instituições do 
município, Casa do Pobre, 
Abrigo dos Velhos e Apae.

O evento tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Currais Novos, comércio 
local, Sebrae e parceria com 
a imprensa. A realização é do 
Cactus Moto Clube.
Quinta-feira, dia 08/03
20h - Abertura Barraca do 
Cactus - Venda de Kits e 

Inscrição de Moto Clubes (3 
kg de alimentos ou R$ 5,00)
Shows Palco 1 (Pça. Cristo Rei)
21h - Mobydick
22h - Banda Ariaxé
Sexta-feira, dia 09/03
09h - Comissão de Boas 
Vindas - Entradas da cidade 
(Loura Gás e Posto FAN)

09h - Barraca do Cactus Início 
da venda de Kits e Inscrição 
de Moto Clubes
(3 kg de alimentos ou R$ 5,00).
12h - AABB e Villa no Acelera 
Cactus - Música ao vivo: 
Banda de Pop-rock para os 
motociclistas.
20h - Transmissão ao vivo 

CNAgitos (www.cnagitos.com) 
Shows Palco 1 (Pça. Cristo Rei)
20h - Life House
(Peça Teatral Evangélica)
20:30h - Zeca Ramalho e 
Banda (Cover Zé Ramalho)
22h - Almanaará
24h - Banda Encantus
Shows Palco 2 (Largo do 
Tungstênio Hotel)
20h - Palco Sobre Rodas 
(Atrações locais)
21h-Forró Tá Danado de Bom
23:30h - Max e Banda Estrelar
Tenda Eletrônica da Heineken
22h - DJ Nalkelson
Sábado, dia 10/03
07h - Café da Manhã 
Kasinski Motos (Maré Mansa)
09h - Comissão de Boas 
Vindas - Entradas da cidade 
(Loura Gás e Posto FAN) 
09h - Barraca do Cactus 
- Início da venda de Kits e 
Inscrição de Moto Clubes (3 
kg de alimento ou R$ 5,00)
10h - FAM: Reunião com os 
motoclubes associados (Salão 
Nobre da Prefeitura)
13h - Confraternização entre 
os Moto Clubes na Du Rey 
Casa Show - Banda Decreto 

Rock Riders. (Entrada 
EXCLUSIVA para motociclis-
tas identificados c/ camisa do 
moto clube ou colete)
16h - Terraço Bar – Pagode do 
Motociclista.
20:30h - Transmissão ao vivo 
Sidys TV a Cabo (www.sidys.
com.br) e CN Agitos.com
Shows Palco 1 (Praça Cristo 
Rei)
20:30h - Palavra do Prefeito e 
Benção aos motociclistas
21:00h - Canindé Moreno e 
Banda
23h - Banda Onthe Rocks
01h - Daniel e Banda
Shows Palco 2 (Largo do 
Tungstênio Hotel)
20h - Banda Versus Simples
21:30h - Alexandre Seixas 
Cover
23:30h - Forró Bate Coxa
Tenda Eletrônica Heineken:
22h - DJ Nalkelson
Domingo, dia 11/03
07:30h - Café da Manhã - 
Novo Posto Loura Gás
11h - Encerramento e 
despedida aos motociclistas.
Outras informações: www.
cactusmotoclube.com.br

Retomando as atividades do 
PROGETAR através da Pre-
feitura Municipal de Currais 
Novos em parceria com o Sin-
dicato do Comércio Varejista 
local, SENAC,Fecomércio 
e CDL, estão sendo abertas 
novas turmas em diversos 
cursos. Cerca de 60 pessoas 
entre jovens e adultos estão 
sendo capacitados nos cursos 
de alimentação diet e light, 
decoração de bolos e apro-
veitamento de alimentos. Os 
cursos acontecem na carreta 
no SENAC que está instalada 
na SEMTHAS e no Prédio 
da Secretaria de Saúde(antigo 
SESI).
A carreta do SENAC 
Hotelariaficará em Currais 
Novos profissionalizando os 
curraisnovenses até o final de 

abril e capacitará cerca de 
300 pessoas para o mercado 
de trabalho nas áreas de 
pousadas, bares, restaurantes, 

treilhers, entre outros.
As inscrições estão sendo 
feitas na SENTHAS. Fone: 
3405-2601.

Acompanhando a tendência 
dos demais eventos motoci-
clísticos em associar a inscri-
ção do moto clube a doação 
de alimentos não perecíveis, 
a comissão organizadora do 
Cactus Moto Fest decidiu 
que, cada moto clube no ato 
de sua inscrição contribua 
com 3 kg de alimentos, ou o 
valor simbólico de R$ 5,00, 
os quais serão revertidos em 
alimentos e distribuídos entre 
três instituições assistenciais 
de nossa cidade, a Casa do 
Pobre, O Abrigo dos Idosos e 
Apae. A doação será aberta a 
todos que queiram contribuir 
com esta causa. Esta ação tem 
como finalidade mostrar a 
todos o ideal de solidariedade 
que existe no meio motociclís-
tico.

Cactus Moto Fest comemora 10 anos em grande estilo

Carreta do SENAC permanece capaci-
tando novas turmas em Currais Novos

Inscrição no Cactus Moto Fest terá ar-
recadação de alimentos

JEAN SOUZA
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JEAN SOUZA
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Com cerca de 45 mil 
habitantes, Currais Novos é 
avaliada como uma cidade 
pacata, inovadora e com uma 
boa qualidade de vida. O 
município ficou conhecido em 
todo o Brasil pelas minas de 
Scheelita, chegando a se tornar 
o maior produtor do minério 
no mundo. Recentemente, 
Currais Novos esteve em 
mídia nacional, também por 
causa do minério, dessa vez 
com a descoberta de uma 
grande reserva de ouro. Sua 
exploração empregará cerca 
de 300 pessoas. 
A Princesa do Seridó também 
possui outra mina, que não 
gera centenas de empregos, 
mas orgulha muito os currais-
novenses, a mina de atletas. 

São vários esportistas com 
títulos nacionais e interna-
cionais, entre eles: Magnólia 
Figueiredo, Marineide 
Silvestre, Vicente Lenilson, 
Thiago Potyguar, Dedé de 
Dora, Cláudio Richardson, 
dentre muitos outros.
Nos últimos dias, outro atleta 
vem engrandecendo ainda 
mais o nome de Currais Novos, 
é que o garoto Gabriel Alan de 
apenas 10 anos participou de 
uma seleção em um site que 
tem como parceiros, Ronaldo 
Fenômeno e Zico. Gabriel 
foi o primeiro colocado por 
votação.
Gabriel Alan viajou nesta 
segunda-feira (05) para São 
Paulo, e passará uma semana 
no São Paulo Futebol Clube, 
se escolhido, será mantido nas 
categorias de base da equipe.

Em parceria com o Governo 
Federal e através de uma 
emenda parlamentar do 
deputado Betinho Rosado, 
a Prefeitura Municipal de 
Currais Novos iniciou mais 
uma obra, onde irá beneficiar 
grande parte da população do 
município. 
A construção será uma quadra 
aberta no Bairro Dr. José 
Bezerra, na Rua José de Góes 
e terá um investimento de R$ 
147.573,35.

Tudo pronto para a grande 
manifestação popular contra 
a violência que tem atingindo 
o município de Parelhas nos 
últimos anos, a exemplo de 
muitos municípios brasileiros. 
Denominado de “Tolerância 
Zero”, o movimento acontece 
na próxima terça-feira (13), 
a partir das 15 horas com 
concentração na AABB. 
No local acontecerá uma 
audiência pública, com as 
presenças de autoridades 
locais, regionais e estaduais 
para discutir melhorias de 
segurança. Na sequência, 
haverá uma passeata pelas 
ruas de Parelhas até a praça 
central Arnaldo Bezerra, onde 
acontecerá shows culturais e 
apresentação dos dados que 
confirmam o aumento da 
violência no município.
A comissão organizadora 
do movimento esteve em 
Natal já nesta semana, e 
na oportunidade convidou 
representantes do Tribunal de 
Justiça, Procuradoria-Geral 
de Justiça, além da cúpula 

da secretaria de Segurança 
e demais autoridades. A 
novidade é que o movimento 
acaba de ganhar a adesão 
do comércio parelhense. Na 
terça-feira, dia do “Tolerância 
Zero”, nenhum estabelecimen-
to funcionará. Não será dia de 
folga, já que os empresários já 
orientaram seus funcionários 
a participarem de toda a 
programação da mobilização.

O CCI (Centro de 
Convivência dos Idosos), 
realizou no último dia 
29/02, uma celebração 
abrindo com muitas 
bênçãos os trabalhos de 
2012.
Mais de 350 idosos 
participam dos trabalhos 
oferecidos pela Prefeitura 

de Currais Novos através 
do CCI. No olhar de 
cada dos idososdava para 
perceber a felicidade em 
estar sempre sorrindo para 
a vida e procurando viver 
da melhor maneira possível 
a 3º idade. 
O CCI desenvolve 
trabalhos que contribuem 
para uma maior qualidade 
de vida para os idosos.

Currais Novos, uma mina de Scheelita, Ouro e Atletas

Comércio fechará suas portas e 
abraçará a mobilização
“Tolerância Zero” em Parelhas/RN

Cerca de 350 idosos 
participam de ce-
lebração para abrir 
trabalhos do CCI

Prefeitura de
Currais Novos

inicia contrução
de quadra

poliesportiva

JEAN SOUZA
CORRESPONDENTE JE

KÉSIA MONALIZA
CORRESPONDENTE JE

KÉSIA MONALIZA
CORRESPONDENTE JE

KÉSIA MONALIZA
CORRESPONDENTE JE
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Regional

Jovem e empreendedor, o 
curraisnovense Walter da 
Costa Dantas possui dotes 
de dar inveja a qualquer 
um e desde 2004 ele vem 
aperfeiçoando o tempero do 
seu sucesso.
Tudo começou por meio de 
um questionário escrito e 
uma entrevista realizados pelo 
Projeto Despetar, do SEBRAE, 
que tinha o objetivo de 
proporcionar uma educação 
empreendedora para a vida, 
por meio de perspectivas reais.
Walter foi um dos 35 alunos 
selecionados para participar 
do projeto e no período de 
junho a novembro de 2004, 
tendo como instrutores o Prof. 
Moisés Bezerra Constâncio e 
a coordenadora pedagógica 
Jacinta Marta Araújo da Silva, 
participou de dez encontros até 
a realização da Feira do Jovem 
Empreendedor, realizado no 

Centro de Convenções, em 
Natal.
A Feira foi a culminância do 
Projeto Despetar, cujos alunos 

puseram em prática as técnicas 
adquiridas no decorrer do 
curso, por meio da criação 
de empresas e Walter, por sua 

vez, apresentou um sushibar 
denominado “Nippon Brasil”. 
Este diferencial da culinária 
japonesa lhe rendeu o prêmio 
de melhor empresa da Feira 
e abriu as portas para várias 
oportunidades de negócios.
Em 2006, decidiu ir para 
São Paulo, trabalhar no 
Restaurante All Phrae e 
aproveitou a oportunidade 
para se aperfeiçoar como 
sushimen, pelo Clube do 
Sushi. 
Apresentando forte 
determinação e vontade 
de fazer acontecer, Walter 
espalhou, por meio de seu 
talento, que os sushimen 
nordestinos possuem um 
tempero todo especial, sendo 
o que mais se assemelha ao 
sabor original do oriente.
Quem desejar conferir este 
tempero, o Quintal da Villa 
está situado à Rua Joventino 
da Silveira, 145, no centro de 
Currais Novos, próximo ao 
Tungstênio Hotel.

A 95.1 FM de Currais Novos 
iniciou as festividades de ani-
versário dos 25 anos de exis-
tência com uma grande festa-
realizada no dia 03 de Março 
na Du rei casa show. O evento 
atraiu um grande públicoque 
contou com os shows do For-
rozão Bate Coxa, Baby Mel e 

Deixe de Brincadeira.
A rádio sempre faz jus amarca 
de pioneirismo, mantendo sua 
estrutura física completa e ino-
vadora com equipamentos de 
última geração atingindo cerca 
de 50 municípios, além de dis-
ponibilizar uma equipe de 
profissionais habilitados para 
o ofício, bem como programa-
ção eclética atingindo todos os 

públicos. 
A emissora tem como direto-
res o casal de empreendedores 
Jailson Severo e Augleine No-
brega, sempre com o objetivo 
definido de tornar a 95 FM a 
marca mais lembrada em co-
municação radiofônica no in-
terior do RN.
A equipe tem como membros: 
A publicitária Rafaela Nobre-

ga, o gerente administrativo-
Hessi Ramos, Fátima Garcia-
no setor comercial, Alvanuza 
Lima na recepção, os locu-
toresMargôFernades, DJ Big 
Francis, Nilson Costa, Kézia-
Monaliza, Rai Fidelis, Silvinha 
e Geraldo Carneiro. A Rádio 
ainda conta com uma equipe 
esportiva formada por Jota 
Dantas, Kaká e Claudinha.

O tempero do sucesso

25 anos de história:

LÍLIAN SOUZA
CORRESPONDENTE JE

JEAN SOUZA
CORRESPONDENTE JE

Portanto, eis que eu a 
atrairei, e a levarei para 
o deserto, e lhe falarei ao 
coração. Oséias 2:14
O deserto é, na linguagem 
bíblica, um lugar de provas 
e aprendizado, um lugar 
de testes e de escolhas. 
Ninguém, no relato bíblico, 
escolheu ir ao deserto, mas 
foi levado (como Jesus) ou 
obrigado a fugir para lá 
(como Elias).
O deserto é um lugar 
solitário, lugar de escas-
sez, inóspito e repleto de 
dificuldades. Os habitantes 
do sertão nordestino, onde 
nasci, conhecem um pouco 
dessa realidade. Todavia, o 
deserto é tudo o que eles 
conhecem e ainda muito 
mais. O deserto não é lugar 
para qualquer um, porque 
não são todos que conse-
guem entrar no deserto e 
sair vivos de lá.
Entretanto, o deserto é 
um lugar especial para se 
ouvir e entender os sinais 
celestiais. Alguns dos 
mais famosos e maiores 
telescópios e observatórios 
terrestres situam-se em 
regiões desérticas, devido 
às condições climáticas 
e geográficas. O deserto 
pode ser, então, uma 
faculdade espiritual onde 
aprendemos a ouvir a voz 
de Deus.
A vida nos reserva surpre-
sas e, muitas vezes, somos 
atraídos para os desertos 
que existem nas esquinas 
da vida. Os exemplos 
mais comuns de desertos 
existenciais são as enfer-
midades e doenças repen-
tinas, a morte de alguém 
próximo, o desemprego 
ou a derrocada financeira. 
Essas coisas podem acon-
tecer com qualquer pessoa 
e nos levam a questionar 
o cuidado e a atenção de 

Deus para conosco.
Pode ser que você esteja, 
agora, passando por situa-
ções que o levam a pensar 
que Deus se esqueceu 
de você e sua vida está 
sem rumo, perdido em 
meio ao deserto, mas não 
se engane. Deus não se 
esqueceu de você, Ele não 
perdeu você de vista. Olhe 
para cima, e você verá que 
Ele está olhando para você 
e pronto a socorrê-lo.
No deserto nós desco-
brimos que as distrações 
tão comuns no dia-a-dia 
também saem de cena e 
ficamos mais disponíveis 
para ouvir e ver o agir de 
Deus. É no deserto que 
paramos para prestar 
atenção ao que Deus 
quer nos dizer, mas não 
tínhamos tempo ou opor-
tunidade.
Você precisa entender que 
o deserto não é o lugar 
onde você acha que Deus 
se esqueceu de você, mas 
é sim o lugar onde você 
vai descobrir que havia se 
esquecido de Deus, e que 
agora precisa prestar mais 
atenção no Céu. Como 
já disse o famoso escritor 
britânico C. S. Lewis, o 
sofrimento (deserto) é o 
megafone de Deus, que 
Ele usa para chamar sua 
atenção.
Pare de reclamar que Deus 
não lhe ouve, e comece a 
ficar em silêncio para ouvir 
a voz de Deus. Quem sabe 
nesse deserto você não vai 
encontrar um oásis para 
matar sua sede espiritual 
e renovar suas forças? 
Tenha fé, meu amigo e 
minha amiga, pois a Terra 
Prometida é logo ali. 
Até a próxima coluna 
Motivação & Fé! Visite 
meu blog: http://desafian-
dolimites.com.

Motivação
& Fé! 

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

Rádio 95 FM de Currais Novos comemora aniversário com uma grande festa

Entrei no deserto, 
e agora?
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Cultura Viva

Fortalecer uma política de 
leitura como agenda estratégi-
ca para o desenvolvimento da 
América Latina e do Caribe 
é um dos objetivos do escritor 
curraisnovense Fabiano dos 
Santos Piúba, o primeiro 
brasileiro a ocupar uma das 
quatro subdiretorias do Centro 
Regional para o Fomento do 
Livro na América Latina e 
Caribe (Cerlalc) da Organiza-
ção das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura 
(Unesco).
Criado em 1971, o Cerlalc é 
responsável por estimular a 
leitura, a produção literária, 
a criação de bibliotecas e 
proteger a criação intelectual 
em toda a região, além de 
Espanha e Portugal.  Piúba, 
que chefiava a diretoria de 
Livro, Leitura e Literatura do 
Ministério da Cultura, assumiu 
no último dia 23 de fevereiro 
a Subdiretoria de Leitura, 
Escrita e Biblioteca do Cerlalc, 
em Bogotá, na Colômbia. O 
conselho do centro atualmente 
é presidido pelo representante 
brasileiro no órgão, o presi-
dente da Fundação Biblioteca 
Nacional, Galeno Amorim.
Além de oferecer assistên-
cia técnica para que os 21 

países-membros desenvolvam 
políticas públicas de estímulo 
à leitura, o centro também 
realiza pesquisas e estudos 
que servem de subsídio aos 
governos e ao setor privado. 
Entre os exemplos de ações 
locais desenvolvidas com o 
apoio do Cerlalc estão um 
projeto para estimular a leitura 
entre jovens uruguaios que 
vivem em condições de vulne-
rabilidade social e o fortaleci-
mento dos sistemas nacionais 
de bibliotecas públicas de 
países latino-americanos e 
caribenhos.
“Ao longo de seus 40 anos, o 
centro estabeleceu uma traje-
tória importante, apoiando os 
países-membros a formular e 
desenvolver políticas públicas 
voltadas ao desenvolvimento 
da leitura, do livro e de 
bibliotecas”, disse Piúba a 
Agência Brasil, citando o 
Plano Nacional do Livro e 
da Leitura, de 2005, como 
exemplo das iniciativas brasi-
leiras desenvolvidas a partir da 
colaboração institucional com 
o Cerlalc.
Escritor, Piúba tem doutorado 
em educação pela Univer-
sidade Federal do Ceará e é 
mestre em história pela Pon-
tifícia Universidade Católica 
(PUC) de São Paulo. Em 
2006, quando coordenava 

o  setor de Políticas de Livros 
e Acervos da Secretaria de 
Cultura do Ceará, criou o 
maior programa de formação 
de leitores do país, o“Agentes 
de Leitura”, programa que 
emprega jovens para atuar 
como agentes culturais em 
comunidades de baixo Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH), logo foi adotado pelo 
Ministério da Cultura.
Para a presidenta do Sindicato 
Nacional dos Editores de 
Livros, Sônia Machado 
Jardim, o convite a Piúba 
é um sinal de que, além da 
maior projeção internacional, 
o Brasil vem ocupando novos 
espaços. Para ela, a nomeação 
de um brasileiro pode pos-
sibilitar uma maior troca de 
informações a respeito das 
experiências de outros países.
A presidenta da Câmara 
Brasileira do Livro, Karine 
Gonçalves Pansa, também 
considera a nomeação positiva 
para o Brasil. Segundo ela, 
embora receba pouca atenção 
da imprensa em geral, o 
Cerlalc desempenha um papel 
importante para o mercado 
editorial.
Irmão gêmeo do Padre Fábio, 
Fabiano é um dos cinco filhos 
do casal: Francisco Inácio dos 
Santos (Chico Piúba) e Maria 
José dos Santos (Dona Quiêta).

O artista plástico currais-
novense Francisco Iran 
Dantas, representou de forma 
brilhante a arte brasileira na 
Europa, em Paris. Iran foi 
homenageado pela Société 
Académique de Arts, Scien-
ceset Lettres na França, com 
insígnia que se outorgam as 
altas personalidades brasilei-
ras pelos relevantes serviços 
prestados as Artes, Ciências, 
Letras e Cultura. 
Também naquele período, 
Francisco Iran Dantas esteve 
expondo coletivamente na 
Galerie Everarts, uma das 
mais importantes de Paris. 
Quinze artistas plásticos 
participaram dessa impor-
tante exposição. O artista 

Francisco Iran foi fotografado 
pelas lentes dos fotógrafos da 
renomada revista CARAS na 
exposição de Paris.
É a cultura curraisnovense 
sendo mostrada nas melhores 
Galerias de Artes do mundo.
Na foto pela Revista CARAS 

- julho de 2011: Francisco 
Iran (terceiro da direita para 
esquerda) entre os mais 
renomados artistas plásticos 
do mundo, na festa dos 96 
anos da Académiedes Arts 
Sciences et Lettres, na capital 
francesa.

Gente bonita aliada a música 
de qualidade em um ambiente 
agradável e seguro, fizeram 
do primeiro Forró da Paquera 
em Currais Novos um grande 
sucesso.
O evento teve sua primeira 
edição na noite da última 
sexta-feira (02/03) na AABB, 
trazendo como atrações: a 
mais nova banda curraisno-
vense Complexo do Forró, 
que apesar do pouco tempo 
de carreira vem contagiando 
o público jovem, e a atração 
principal da noite que ficou 
por conta da banda natalense 
LengoTengo, apresentando 
em seu repertório músicas da 
atualidade, forró das antigas e 
até pagode, uma variedade de 
canções que deixou o público 
elétrico o tempo todo.
O Forró da Paquera é um 

evento formado pela equipe 
Pulsação, juntamente com a 
Du Rei Produções em parceria 
com a imprensa, bandas e 
comércio local, contando 
ainda com a parceria do res-
taurante Quintal da Villa dis-
ponibilizando toda estrutura 
de bar com bebidas e petiscos.

A festa acontece todas as 
sextas na AABB de Currais 
Novos, exceto quando houver 
alguma outra grande festivi-
dade no mesmo dia. O Forró 
da Paquera tem como diferen-
cial abrir as portas até a meia 
noite para mulheres e sócios 
da AABB.

Escritor curraisnovense é o primeiro brasileiro 
a responder por secretaria da UNESCO

Iran Dantas, estrela de 
Currais Novos em Paris

Diversão garantida nas sextas: 

AGÊNCIA BRASIL
CORRESPONDENTE JE

GUEDES FILHO
CORRESPONDENTE JE

JEAN SOUZA
CORRESPONDENTE JE

AABB lotada para primeira edição do Forró da Paquera em Currais Novos
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Turma bacana do Banco do Brasil e Sebrae apreciando o Primeiro 
Forró da Paquera em Currais Novos

Edinho comandando a mulherada no primeiro Forró da Paquera em 
Currais Novos

Forró da Paquera (encontro de gente bonita e divertida)

O casal Manoel Lopes e Nira, presentes no primeiro Forró da 
Paquera em Currais Novos

Pepeca Discot e amigos contemplando o primeiro Forró da Paquera 
em Currais Novos

Turma bonita curtindo o primeiro Forró da Paquera na
AABB de Currais Novos

Turma do Bar da Curtição curtindo o Primeiro
Forró da Paquera em Currais Novos

Ana Cláudia e amigos sempre presentes nos eventos do Pulsação. 
Foto no primeiro Forró da Paquera em Currais Novos

Galera bonita participando do primeiro
Forró da Paquera em Currais Novos

Email: jean_pulsacao@hotmail.com | Twitter: @jeansouzablog


