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Passeando pelas redes sociais na 
busca por temáticas que gerem 
alguma forma de reflexão, acabei 
por me deparar com um assunto que, 
acredito, ser algo que várias pessoas 
pensam todos os dias: o reencontro. 
Pra você, o que significa essa palavra? 
Quem você gostaria de rever? A que 
esse termo te remete?
Quando penso na expressão 
“reencontrar” me deparo com uma 
infinidade de coisas, dentre elas: 
retorno, pessoas queridas, recomeços, 
significado da vida, separação, 
emoções, nostalgia, mistos de tristeza 
e alegria, momentos marcantes e o 
encontrar a si. 
No palco da existência, onde os 
domadores de leões somos nós, a 

roda da morte e da vida se apresenta 
constantemente, os risos são 
controlados pela rotina estressante 
e o coelho não sai da cartola, às 
vezes aceleramos tanto os passos 
que esquecemos de aproveitar os 
bons frutos que estão ao nosso redor. 
Calma, você não entendeu? Vou 
explicar.
Diariamente pessoas passam e 
situações diversas acontecem diante 
de nós, e quando nos deparamos... 
Já foi. Nesse instante, o que mais 
queremos é rebobinar a fita e/ou 
outras vezes apertar replay, lamento te 
dizer: não dá. Viva o hoje, reencontre 
o que deseja, busque, corra atrás, 
não fique de mãos atadas, se o que 
você deseja for algo palpável. 

Há aquelas (pessoas ou momentos) 
em que a passagem é rápida, porém 
deixam marcas eternas e profundas. 
Há outras que ficam tempo demais 
por não conseguirem marcar em 
nada sua presença. Há ainda, quem 
deixe uma saudade inenarrável 
diante da sua partida definitiva. 
Reencontrar é bem isso, e tenha 
certeza, nos proporciona sensações 
as mais variadas possíveis e que ficam 
na lembrança, tais como: tristeza, 
alegria, amor, saudade, otimismo, etc.
Se perder e se achar, esconder e 
buscar, bagunçar e organizar, essa, 
talvez, seja a melhor maneira de 
atentarmos para nós e ao nosso 
modo mobilizar a sustentação dos 
sentimentos, daquilo que carregamos 

no coração e na memória. Por isso, 
reencontre-se, antes de tudo, com 
você mesmo (a)!
Boa leitura.

A garota vai à primeira festa de sua vida 
e, com medo dos avanços dos rapazes, 
pede conselho a sua mãe: Se os rapazes 
começarem a insistir muito, minha filha, 
pergunte que nome vão dar a criança, 
isso vai fazer com que eles desistam. 
Assim foi. No meio de uma dança um 
carioca diz: Vamos para o jardim atrás 
da piscina, mina? Ela vai, mas quando 
o moço quer avançar ela pergunta: Que 
nome vamos dar a criança?  O carioca 
olha com surpresa, diz que se esqueceu 

a carteira no bar e sai de fininho.
Uma hora mais tarde repete-se a cena 
com um paulista. Igualzinho, quando 
ela pergunta qual será o nome do filho, 
ele fica de pés frios e vai embora. 
Mais tarde, chega um cabra de Currais 
Novos. Vai com ela para o jardim. 
Começa com beijinho aqui, beijinho ali, 
e apalpa-lhe o peito. Ela pergunta: Que 
nome vamos dar a criança? Ele continua 
e abre o vestido dela. Que nome vamos 
dar a criança? Ele tira o vestido dela 

e a sua calcinha. Que nome... Ahhh... 
Vamos dar... Ahhhh... A criança? Ah... 
Ahhhhhh... Ahhhhhhhhhhhhhhhh... 
Que nome vamos dar a criança? 
Depois de acabar, ela pergunta mais 
uma vez: Ele, triunfante, tira devagar 
o preservativo, levanta para o alto, dá 
um nó firme e diz: Se ele conseguir sair 
daqui, vai se chamar “Mister M.”.

O mês de julho do vigente ano está 
ainda mais importante, não só pelo 
acontecimento da Festa da Padroeira de 
Currais Novos, Sant’Ana, que comemora 
206 anos, mas porque esse periódico 
completa 50 edições circulando em 
quase 30 cidades do RN, incluindo 
Trairi, Seridó Potiguar e Curimataú 
Paraibano, além de alguns pontos na 
grande Natal. Ou seja, o Jornal Expresso 
nº 51 encontra-se em uma verdadeira 
festa. Fato é que conquistas e histórias 
de sucesso devem ser compartilhadas, 
e esse veículo de comunicação é um 
exemplo bem claro disso. A cada 
matéria, conteúdo, entrevista, conversa, 
preparação, organização, tem a 
colaboração de alguém, que ajudou 
direta ou indiretamente para que no 
fim tudo desse certo. E como se não 
bastassem todas as entrelinhas que 
envolvem a junção de todo esse material, 
tem a questão de vivermos na era das 
tecnologias, onde no espaço virtual as 
informações em questão de segundos já 
estão espalhadas pelos quatro cantos do 
mundo. Porém, o JE não perdeu o brilho, 
mas sim cresceu de maneira inacreditável 
e palpável nesses mais de cinco anos de 
existência. Sempre com avaliação muito 
positiva por parte de todos, singular no 
design e com um conteúdo atualizado, o 
Jornal Expresso comemora e agradece 
a você, leitor, amigo e parceiro, pela 
confiança e credibilidade, que fez desse 
sonho uma realidade. Não perca tempo, 
essa edição traz muitas novidades, 
quentinhas e com um delicioso recheio 
de criticidade, sobre eventos, colunas 
opinativas, cenário político, cultura, 
esporte, entre tantas outras coisas. Quer 
saber? A gente conta!

O REENCONTRO

QUE NOME VAMOS DAR 
A CRIANÇA?
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J. LÚCIO
Humor - As Pilérias de Cuka Biludim

Ser brasileiro é fazer parte de uma 
mistura, um tanto exótica. E para 
ser uma mistura se tem que mesclar 
os mais variados ingredientes, 
alguns encontrarão maravilhosos 
sabores, outros não. Saindo do 
linguajar poético e aterrissando 
na realidade, nos deparamos com 
a Copa do mundo, que sim, está 
acontecendo e surpreendendo. Há 
surpresas na economia, sociedade, 
futebol, infraestrutura e afins.
Na rua o grito ecoa nos dias de 
jogos, nas televisões os heróis que 
vão pro campo suar a camisa, e às 
vezes só suar mesmo. Durante o 

jogo o coração dispara e depois? 
Somos movidos pelo pão e circo 
ainda? Ou é apenas impressão 
mesmo. Ah, não é sendo pessimista, 
mas o que observo é isso. Os 
carros adesivados que desfilam 
nas ruas estarão após a copa, e 
as bandeirinhas nas casas? As 
roupas temáticas serão jogadas 
no fundo da gaveta?  
Ah, não sei, só acho que esse 
ilustre espetáculo vai nos fazer 
esquecer (assim como esquecemos 
o São João) dos problemas que 
enfrentamos e quem sabe errar na 
hora do voto, não lembrar de que 

o futuro do país está em nossas 
mãos, e que para o futuro não é 
preciso esperar muito, porque eu 
já estou pensando no que fazer 
assim que terminar esse texto, 
carregado de um tema que 
abordo, abordo e abordo, não 
por ser contra tudo isso que está 
acontecendo, mas sim por temer 
o que virá pela frente. 
Caros leitores, por gentileza, não 
amarrem o amor na chuteira, 
vai que após a Copa elas sejam 
largadas por milhares de jogadores 
que mesmo não tendo número 
na camisa fazem esse país. 

MOSTRA TUA FORÇA BRASIL
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Senadora Democrata?
A deputada Fátima Bezerra (PT) 
vem recebendo tanto apoio de 
prefeitos e lideranças do Demo-
cratas que daqui a pouco vão 
chamar ela de senadora do DEM.
 
Aproximação
O grupo do ex-prefeito Geraldo 
Gomes (DEM) é mais um que 
pode embarcar na campanha da 
petista Fátima Bezerra ao Senado. 
Dificilmente Geraldo optaria por 
apoiar Wilma de Faria (PSB).
 
Contrapartida
Há quem dê como certa a de-
sistência do vereador Odon Jr. 
(PT) na disputa por uma cadei-
ra na Assembleia, caso Geraldo 
resolva apoiar Fátima. O gesto 
seria uma contrapartida já que 
Carlson Gomes (DEM), filho do 
ex-prefeito, é candidato a depu-
tado estadual também.
 
Errata
Ao contrário do que foi publicado, 
o ex-vereador Medeiros Paulino 
(PV) teve, sim, seu nome aprovado 
em convenção e é candidato a 
deputado estadual pelo Partido 
Verde.
 
Patrimônio & Gastos
Os curraisnovenses que disputam 
uma vaga na AL declararam seus 
patrimônios sem muita contro-
vérsia. Odon Jr. declarou R$ 
71.168,83 e estipulou como 
limite de gastos 800 mil reais. 
Medeiros Paulino declarou R$ 
174.402,32 e estipulou seu limi-
te de gastos em um milhão de 
reais. Carlson Gomes declarou 
patrimônio de R$ 394.900,00 e 
limitou os gastos de campanha 
em 3 milhões. O deputado Eze-
quiel Ferreira (PMDB) declarou 
patrimônio de R$ 1.176.609,73 
e limitou os gastos de campanha 
em 2 milhões de reais.

EXPRESSO 
POLÍTICO

A campanha eleitoral no Rio Grande do Norte 
acabou de começar, mas já está em sua primeira 
polêmica: a declaração de bens dos principais candidatos 
ao governo. 

 Nas redes sociais começou a ser questionado 
diversos aspectos das declarações de bens de Henrique 
Alves (PMDB) e Robinson Faria (PSD).

 O candidato peemedebista declarou a propriedade 
de uma Range Rover Evoque 2013, a mais cara da 
categoria, pela bagatela de 26 mil reais. Mais tarde, 
a assessoria do deputado correu para justificar que 
o valor se trata apenas de parcelas do veículo em 
questão pagas no ano de 2013, e que a declaração 
foi feita conforme a declaração do Imposto de Renda 
de Henrique para o exercício 2013.

 O vice-governador Robinson Faria (PSD) declarou 
50% de um imóvel na Hermes da Fonseca, uma das 
áreas mais caras de Natal, por R$ 24.625,66, um 
valor bem abaixo do esperado. Além disso, Robinson 
ainda declarou um caminhão Mercedes Benz, ano 
1976, por 272 reais.

Em Currais Novos o grupo 
político do ex-prefeito Geraldo 
Gomes (DEM) ainda não definiu 
quem vai apoiar nas eleições deste 
ano. Apesar da amizade histórica 
e proximidade com o senador José 
Agripino, presidente nacional dos 
Democratas, que apoia Henrique 
Alves (PMDB), o grupo do ex-prefeito 
ainda não decidiu que rumo vai 
tomar nas eleições.

Carlson Gomes (DEM) que é filho 
de Geraldo e disputa uma vaga na 
Assembleia Legislativa afirmou que 
deve ouvir Robinson Faria (PSD) 
e Henrique Alves antes de decidir 
quem o grupo vai apoiar.

Há muita especulação em torno 
da definição, mas uma coisa é certa: 
há nas bases eleitorais do grupo 
forte rejeição ao nome de Henrique 
Alves. Isso porque no palanque 
do peemedebista está o deputado 
Ezequiel Ferreira (PMDB) que é 
hoje o grande adversário político 
do grupo.

Geraldo fez parte da ala do 
Democratas que era a favor da 
candidatura à reeleição da governadora 
Rosalba Ciarlini (DEM), projeto 
que foi vetado pela convenção do 
partido, que optou pela coligação 
proporcional com o arco de alianças 
do PMDB e de Henrique Alves.

De acordo com uma publicação 
advinda do Tribunal de Contas 
do Estado (TCU), já devidamente 
encaminhada ao Tribunal Regional 
Eleitoral (TER) e à Procuradoria 
Regional Eleitoral, a mesma 
transparece uma vasta lista que 
registra os nomes de diversos 
gestores.

Os dados apontam aqueles 
que passaram pelas prefeituras e 
presidências de Câmaras potiguares, 
ou que em algum momento ocuparam 
cargos e funções de ordem pública, 
os quais num período de oito anos 
tenham apresentado suas contas 
rejeitadas em motivo de qualquer 
irregularidade insanável e/ou por 
decisão irrecorrível.

No Seridó, entre os nomes 

cotados na lista estão autoridades 
ou ex-autoridades das cidades de 
Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba, 
Cerro Corá, Currais Novos, Cruzeta, 
Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de 
Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, 
Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, 
Santana do Seridó, São Fernando, 
São João do Sabugi, São José do 
Seridó, São Vicente, Serra Negra 
do Norte, Tenente Laurentino e 
Timbaúba dos Batistas. 

Desse modo, fazendo um resumo 
geral, mais de 120 pessoas foram 
notificadas pelo TCU. Mediante 
essas informações, a Justiça Eleitoral 
decide quem é considerado ficha 
limpa ou suja, e também quem 
está considerado inelegível para 
as próximas eleições.

CANDIDATOS AO GOVERNO DO RN TÊM DADOS 
ESTRANHOS EM DECLARAÇÕES DE BENS

GRUPO DE GERALDO GOMES 
AINDA NÃO TEM CANDIDATO 
AO GOVERNO

NO SERIDÓ, 120 POLÍTICOS ESTÃO NA 
LISTA DE CONDENADOS PELO TCE
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“É tempo de Reencontro”! Com 
o tema atrativo, o 12 de julho será 
marcado pela Feirinha de Sant’Ana, 
que tradicionalmente inicia os festejos 
da Padroeira de Currais Novos e tem 
parcela significativa na contribuição 
financeira municipal nesta época. 
Começando pontualmente às 10h, 
este ano o evento acontece em novo 
formato, sendo este mais atraente 
e muito organizado. 

Diante da logística e pensando 
na comodidade dos participantes, a 
20ª edição da Feira se dará entre as 
Praças Cristo Rei e Tomaz Salustino, 
abarcando parte da Rua João Pessoa. 
A novidade está na sua divisão por 
setores, bem como pela padronização, 
espaço no qual haverá a distribuição 
de tendas por todo o seu ambiente, 
visando melhor acomodar e proteger 
do sol e/ou chuva aqueles que se 
fizerem presentes.

Outro ponto que merece destaque 

é a área voltada à imprensa que, para 
uma adequada cobertura da ocasião, 
terá um “corredor” disponibilizado 
entre as praças, concentrando todas 
as mídias, tais como: rádios, jornal, 
TV e blogs.

Segundo Max Rosan, integrante da 
organização da Feirinha, foi realizado 
um trabalho intenso em equipe para 
ouvir os pontos positivos e negativos do 
evento, para então trabalhar sua nova 
estrutura. “Após ouvirmos as sugestões 
e críticas de vários representantes 

do comércio e diocese, decidimos 
resgatar a essência da Festa, que é 
um momento de confraternização 
entre amigos e familiares, aliada à 
culinária local”, explicou.

Como organizador, ele salientou 
também que todos os stands foram 
vendidos, mas que a procura ainda 
é grande e que muitas pessoas estão 
com o nome na lista de espera, devido 
à aceitação da proposta para este 
resgate no formato da Feirinha. Já 
para os que querem apenas adquirir 

a camisa para presentear ou guardar 
de recordação do acontecimento, a 
CDL disporá de algumas unidades 
ao preço simbólico de R$6,00, a ser 
revertido em prol da Igreja.

“A expectativa para a realização 
da Feirinha de Sant’Ana, que este 
ano completa 20 anos, é grande e o 
sucesso do evento só será possível em 
motivo da parceria entre a equipe 
organizadora e o público participante, 
que abrilhanta a festa”, concluiu 
Max.

RESGATE:

Com 20 anos de acontecimento, este ano a Feirinha de Sant’Ana será ampliada e ganhará padronização de espaços.

FEIRINHA DE SANT’ANA 
VEM COM NOVO 
FORMATO EM 2014

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN
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O ramo de madeira continua 
sendo uma matéria-prima essencial 
para diversas atividades, estas que 
apresentam grandes vendedores em 
meio a um mercado consumidor 
ainda maior, que tem crescido e 
buscado alternativas viáveis para 
explorar o recurso com menor 
impacto ambiental.

Diante desse panorama e com 
uma história marcada por desafios, 
bem como muita dedicação ao cliente, 
à comunidade e à natureza, o Sr. 
Antônio do Nascimento Silva, vindo 
do sertão paraibano, com pouca 
escolaridade, mas com uma visão 
empreendedora nata, trouxe, no ano 
de 1984, a Currais Novos a ideia de 
um negócio que poderia mudar a 
sua vida, nominada de Madeireira 
Nascimento.

Fundada há três décadas e com 
propósitos grandes, a Madeireira 
Nascimento iniciou suas atividades de 
forma tímida, num prédio pequeno, 
localizado no bairro Manoel Salustino, 
onde vendia apenas madeira, mas 
a perseverança, simplicidade e 
humildade do seu idealizador, 
fizeram essa empresa aumentar e 
os negócios foram se expandindo 
gradativamente, principalmente 
quando houve a mudança para outro 
prédio, na mesma rua do anterior, 
em 1999, que apresentava um espaço 
bem maior. 

A Madeireira Nascimento, hoje, é 
uma empresa referência em seriedade 

e confiabilidade no seu setor em 
Currais Novos, e foi por aqui que o 
Sr. Antônio firmou raízes, constituiu 
família e fez grandes amigos. Logo, 
sem cessar o seu desenvolvimento, e 
sempre com muita iniciativa, o seu 
idealizador busca constantemente 
parcerias, cursos capacitantes e 
anualmente vai a Feiras pelo país 
procurando novidades no ramo.

Atualmente, com o auxílio da 
esposa e dos filhos, a empresa tem 
dado largos passos, e depois de 30 
anos de muito trabalho resolveu 
abrir uma filial. Agora, a Madeireira 
Nascimento se divide entre espaço 
exclusivo para a comercialização do 
segmento de madeira e outro para 
a venda de material de construção 
em geral, em dois endereços, o que 

resultou na diversificação dos produtos 
e serviços, aumento da equipe de 
colaboradores e da estrutura do 
espaço em si.

Ofertando produtos e serviços de 
qualidade, com uma equipe preparada, 
produtos direcionados a construção 
em geral e ótimas instalações, a 
Madeireira Nascimento dispõe como 
carro-chefe do empreendimento a 

madeira e seus derivados. Faça já uma 
visita e conheça o empreendimento 
de perto!

END. LOJA MATRIZ: 
R. Baldômero Chacon, nº 325 – Manoel 
Salustino – Tel.: (84) 3431-2178
END. LOJA FILIAL: 
Av. Brasil, nº 323 – Santa Maria 
Gorete Tel.: (84) 3431-1782

RENOVAÇÃO
MADEIREIRA NASCIMENTO AMPLIA SEU ESPAÇO 
E INAUGURA FILIAL EM CURRAIS NOVOS 

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN
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Transmitir informação não é uma 
missão fácil, mas para aquele que busca 
credibilidade nas suas abordagens e 
no conteúdo trazido essa fica sendo 
uma mais que prazerosa atividade. 
Há cinco anos em veiculação e com 
50 edições transmitidas ao público, 
o Jornal Expresso, é considerado um 
periódico de êxito, principalmente 
pelas inúmeras conquistas obtidas 
ao longo do seu tempo, seja pelo 
aperfeiçoamento do material ou 
até mesmo pelas grandes parcerias 
adquiridas na sua trajetória.

A ideia de criação do Jornal partiu 
da junção de amigos, que já tinham 
um vínculo de amizade estabelecido, 
trabalhavam juntos no site Pulsação.
com, e que em meio as borbulhantes 
ideações almejavam produzir algo mais 
notório, com visibilidade e que viesse 
como algo diferenciado para o mercado 
informativo, e claro, que não fosse 
no segmento da rede virtual. 

Foi aí que unidos a alguns outros 
colaboradores, a exemplo de Vlaudey 
Liberato, que funcionavam como 
correspondentes, Jean Souza, na época 
co-fundador do portal CNAgitos e 
também fundador do Pulsação; John 
Carlos, atuante no ramo de design; 
e Wagner Souza, influente no ramo 
publicitário, resolveram criar, em março 
de 2010, o Jornal Expresso. Em meio 
aos inúmeros planos, inicialmente, o 
material era simples, com 12 páginas 
num papel preto e branco, e havia 
apenas cinco patrocinadores.

Segundo Jean Souza, “foi um desafio 
criar um material impresso, sabendo, 
pois, que a era digital dominava com 
maior facilidade o dia a dia das pessoas. 
No entanto, quando as edições do 
JE começaram a circular havia uma 
motivação ainda mais representativa, que 

era a repercussão positiva do periódico, 
refletindo assim um retorno sempre 
muito bom, tanto dos leitores como 
dos anunciantes”, disse.

O projeto foi montado cuidadosamente, 
e a vontade de crescer no ramo, de 
colocar no mercado um material de 
ampla circulação, de amadurecer 
e colocar as ideias em prática era 
tamanha que nenhum obstáculo 
desmotivou a criatividade desses 
jovens. As dificuldades surgiram, e 
não foram poucas, faltava estrutura, era 
preciso viajar para pegar patrocínios, 
existia o processo lento de aceitação, e 
havia ainda o investimento financeiro 
e pessoal de cada um.

“Foram várias madrugadas dedicadas 
ao Jornal, eram momentos de muita 
tensão, mas também nos divertíamos 
muito e desde a primeira edição 
sentíamos que seria sucesso, pois a 
aceitação foi extraordinária. Fomos 
contra a maré, enquanto o mundo 
pregava o final dos impressos e se abria 
caminho para a era digital, acreditamos 
em nosso trabalho e fizemos o Jornal 
mais lido do interior do Estado, em 
meio à motivação de ter como missão 
valorizar nossa região, de mostrar os 
potenciais e celebrar a força do povo, 
levando notícia com responsabilidade 
e neutralidade. Só tenho a desejar que 
o JE continue quebrando paradigmas, 
projeções e tendências”, comentou 
Wagner Souza, um dos fundadores 
do periódico.

Atualmente, o Jornal Expresso 
passou por um trabalho intenso 
de aperfeiçoamento, tais como: as 
edições oscilam entre 28 e 32 páginas 
com páginas totalmente coloridas; o 
papel é diferenciado; a circulação hoje 
se dá em quase 30 cidades do RN, 
incluindo Trairi, Seridó Potiguar e 
Curimataú Paraibano, além de alguns 
pontos na grande Natal; e também 

é distribuído em pontos comerciais 
e órgãos públicos desses municípios. 

“Quando fundamos o Jornal 
Expresso, eu já sabia que não seria 
fácil e que teríamos que enfrentar 
obstáculos, mas estava disposto a 
mudanças, no fim deu e ainda está 
dando muito certo. Me sinto feliz, 
satisfeito e realizado quando a cada 

nova edição as pessoas elogiam o 
material, é nesse momento, diante 
do reconhecimento, que percebo 
valer a pena todo o esforço dedicado 
a produção do periódico”, falou o 
Designer John Carlos. 

Destarte, mesmo em meio à era das 
tecnologias rápidas na rede virtual, 
aonde a informação chega com uma 

velocidade inacreditável, este periódico 
não perdeu o brilho, mas sim cresceu 
de maneira impressionante nesses anos. 
Sempre muito bem aceito, singular 
no design, organizado e com um 
conteúdo atualizado, o Jornal Expresso 
comemora e agradece a você, pela 
confiança, que fez desse sonho uma 
realidade. Quer saber? A gente conta!

CRIADO EM MEIO À “ERA DIGITAL”,
O JORNAL EXPRESSO COMEMORA A CIRCULAÇÃO DE 50 EDIÇÕES 

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN
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No período de 21 a 25 de julho, o Salão 
Nobre da Prefeitura Municipal de Currais 
Novos estará recebendo a exposição do Artista 
Plástico Adriano Santori, intitulada “Ô, de 
Casa! – Retratos do Sertão Abandonado”.

Com pinturas a óleo, Adriano Santori 
retrata a atual realidade provocada pelo 
êxodo rural, em decorrência da falta de 
incentivo para manter as pessoas no campo. 
O despertar do tema surgiu por meio de 

curiosas e exuberantes fotografias desses 
locais, que transpareciam uma beleza 
camuflada na triste situação gerada pela 
seca, forte característica do sertão potiguar. 

“Após ver uma foto de Eugênio Oliveira, 
fiquei me perguntando por que o Sertão 
estava ficando tão desabitado, e foi então 
que decidi percorrer o Seridó em busca de 
mais material”, explicou o artista. 

Adriano afirma que à primeira vista, a 
impressão de suas obras é o saudosismo, 
principalmente para as pessoas que tem 

suas raízes ligadas ao campo, pois que esse 
resgate é fundamental para perpetuar os 
valores e a história de sua gente. “O artista 
tem que retratar suas origens, questionar 
sua realidade, senão, qual o sentido disso?”, 
finalizou ele.

A exposição é uma realização da 
Prefeitura Municipal de Currais Novos 
em parceria com a Fundação Cultural 
José Bezerra Gomes, e estará aberta ao 
público no período da noite, das 19h às 
21h30min.

EXPOSIÇÃO
O ARTISTA PLÁSTICO ADRIANO SANTORI 
RETRATA EM SUAS OBRAS O “SERTÃO 
ABANDONADO” 

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN
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Qualificar e capacitar mão de 
obra para diversas áreas de atuação 
no mercado de trabalho é uma 
dos grandes destaques que a atual 
gestão municipal vem realizando 

desde o início de 2013. Por meio 
do PRONATEC, a Prefeitura de 
Currais Novos através da Secretaria 
Municipal do Trabalho, Habitação e 
Assistência Social já qualificou mais 
de 1.500 pessoas no ano passado, e 
este número deverá crescer em 2014, 

de acordo com dados da própria 
secretaria. 

Diversos cursos estão sendo 
promovidos em parcerias com 
instituições como SESC e SENAI, 
almejando qualificar centenas de 
pessoas no presente ano. Na primeira 
semana deste mês, o prefeito Vilton 
Cunha, o secretário da SEMTHAS, 
Eugênio Lins, e o coordenador do 
PRONATEC na Prefeitura, Gérson 
Júnior, visitaram as capacitações 
para as ocupações de pedreiro e 
panificação. 

Na sede da SEMTHAS, por 
exemplo, os 25 alunos estão construindo 
uma cobertura para dar melhor 
comodidade à população que é 
atendida na secretaria. De acordo 
com o professor Edno da Costa, 
“além das aulas práticas, os alunos 
aprendem educação ambiental e 
relações humanas”. 

Para o prefeito Vilton Cunha, 
existem inúmeras profissões que 
exigem mão de obra qualificada, e 
a de pedreiro é uma delas. “É muito 

gratificante ver o quanto os cursos do 
PRONATEC estão transformando 
a vida de centenas de pessoas na 
nossa cidade, e nosso desejo é que 
mais pessoas sejam qualificadas”, 
disse o gestor. 

O secretário Eugênio Lins lembrou 
que a busca por cursos de qualificação 
sempre foi umas das prioridades da 

SEMTHAS. “Estamos trabalhando 
e buscando mais cursos para ofertar 
a nossa população”, disse.  Com a 
“mão na massa”, literalmente, os 
16 alunos do curso de Panificação 
não escondem a dedicação e alegria 
em participarem da qualificação. A 
carga horária de 200h contempla 
diversas atividades teóricas e práticas.

Construídas no conjunto Imaculada 
Conceição, mais precisamente no bairro 
Dr. José Bezerra, as 50 moradias do 
Programa “Minha Casa Minha Vida 
2” estão em fase de conclusão pela 
Prefeitura, que deverá entregar as 
primeiras 17 unidades adaptadas (para 
pessoas com deficiência e idosos) até o 
mês de agosto, enquanto que as outras 

33 estão em fase de acabamentos, 
e deverão ser entregues até o final 
do ano.  

“Esta é mais uma obra importante 
para a população que sonha com a 
casa própria, e nossa gestão tem um 
compromisso com essas pessoas. Vamos 
buscar recursos para a construção de 
mais moradias”, disse o prefeito Vilton 
Cunha. 

Todas as unidades serão padronizadas 

com 44m², sendo compostas por: 1 sala, 
1 cozinha, 1 banheiro, 3 dormitórios 
e área interna com tanque. O piso 
será de cerâmica em toda a casa, 
com portas e espaço físico, que 
inclui acessibilidade. A Construtora 
Andrade Carvalho executa as obras, 
e a Prefeitura Municipal de Currais 
Novos em parceria com a Companhia 
Hipotecária Brasileira acompanham 
a execução das edificações.

PRONATEC

GESTÃO CURRAISNOVENSE ESTÁ CONCLUINDO 
A CONSTRUÇÃO DE 50 MORADIAS PELO 
PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA 2” 

OPORTUNIZA A QUALIFICAÇÃO DE 
MAIS DE 50 PESSOAS NOS CURSOS 
DE PEDREIRO E PANIFICAÇÃO

JOÃO BEZERRA
DO JE RN

JOÃO BEZERRA
DO JE RN

Parte das casas construídas pelo Programa “Minha Casa Minha Vida 2”, implantado em 
Currais Novos, está fase de conclusão

Curso de capacitação para Pedreiro 

Curso de capacitação na área de Panificação
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Celebrando 206 anos de devoção 
e fé, a tradicional Festa da Padroeira 
Nossa Senhora Sant’Ana, em Currais 
Novos, acontecerá no período de 16 
a 26 de julho, destacando o tema 
“Deus vive na cidade: pastoral 
urbana e missão”, cujo lema é “a 
caminho da Cidade Santa, a Nova 
Jerusalém”.

Durante o período festivo, 
curraisnovenses e visitantes participarão 
de uma vasta programação sócio 
religiosa, esta que contará com vários 
acontecimentos, dentre eles: Baile 
de Sant’Ana (tradicional Festa da 
Nostalgia), Jantar de Sant’Ana, 
Cavalgada, Feirinha, Festa do 
Agricultor e Pavilhão, encerrando 
com a tradicional Procissão.

Segundo o Pároco de Sant’Ana, 
Padre Welson Rodrigues, “mais 
uma festa se inicia, e com ela 
mais um desafio a ser enfrentado 
na transmissão da fé. A festa em 
homenagem à nossa Padroeira é um 
momento para evangelizar, celebrar, 
louvar, ouvir, orar, reencontrar e 
abraçar”, disse ele.

Além de todo esse cronograma, 
outro diferencial do evento será a 
inserção no leilão dos quadros de 
Sant’Ana. De autoria do talentoso 
fotógrafo Wagner Góis, os quadros 
retratam a padroeira do município 
junto aos santos padroeiros dos bairros 
da cidade, assim como a imagem 
da Santa na entrada principal da 
Matriz. Serão leiloadas as seguintes 

fotografias: Sant’Ana na Matriz; 
Sant’Ana e Santa Maria Gorete, 
Nossa Senhora de Lourdes, Santa 
Clara, Nossa Senhora Rainha, Santa 
Rita, Santa Tereza, São Francisco, 
Santos Reis, Nossa Senhora de 
Fátima, Nossa Senhora das Graças 
e Imaculada Conceição.

A Festa de Sant’Ana é considerada 
a maior festa de Padroeira do Seridó 
por celebrar momentos de reencontros 
e confraternizações entre amigos 
e familiares, presentes e ausentes. 
Na tradição católica, ela é a avó 
de Jesus e exaltar a devoção a ela 
é sinônimo de respeito e gratidão 
pela sua intercessão de fé. 

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA 
206ª FESTA DE SANT’ANA:

12/07: 20ª Feirinha de Sant’Ana, 
que acontece nas Praças Cristo Rei 
e Tomaz Salustino, bem como Av. 
Coronel José Bezerra;
12/07: Baile de Sant’Ana (Festa da 
Nostalgia), às 23h, no Aero Clube, 
com animação de Rodrigo Potiguar 
e banda Los Manos;
16/07: Abertura oficial com 
hasteamento das bandeiras e missa, 
às 19h;
17/07 – 25/07: Novenas
18/07: 15ª Cavalgada de Sant’Ana, 
pela manhã;
18/07: 21º Jantar de Sant’Ana no 
Aero Clube, às 21h, com a atração 
musical Sons do Brasil;
19/07: Espetáculo Musical “Lolek” da 
Companhia de Arte da Comunidade 

Shalom de Fortaleza, às 21h;
20/07: Lançamento do CD “20 
anos de Vida Nova”, pelo Diácono 
Adaildo Santos e Convidados, no 
Aero Clube, às 21h;
21/07: 48ª Festa do Agricultor;
21/07: 1ª noite do leilão de doces 
e salgados na Praça Cristo Rei;
22/07: 2ª noite do leilão de doces 
e salgados na Praça Cristo Rei;
23/07: 1ª noite maior do Pavilhão 
de Sant’Ana com leilão e animação 
de Fábio Carneirinho;
24/07: 2ª noite maior do Pavilhão 
de Sant’Ana com leilão e animação 
de Camila Masiso e Guilherme 
Dantas;
25/07: 25/07: 3ª noite maior do 
Pavilhão de Sant’Ana com leilão e 
animação da Banda Mastruz com 
Leite e Giullian Monte & Deixe de 
Brincadeira;
26/07: Procissão de Sant’Ana às 
16h30min, agradecimento, anúncio 
do calendário para 2015, descida 
das bandeiras e ainda o bolo em 
alusão aos 206 anos da festa, na 
Praça Cristo Rei.

INFORMAÇÕES SOBRE 
OS VALORES DA FESTA DE 
SANT’ANA:

Bilhete do sorteio: R$5,00
Jantar de Sant’Ana: R$12,00
Mesa para os três dias de Pavilhão: 
R$70,00
Baile de Sant’ana: R$120 (mesa), 
senhas individuais a R$20,00 (inteira) 
e R$10,00 (estudante)

VIVA SANT’ANA!
CURRAIS NOVOS VIVENCIA 
FESTEJOS DA PADROEIRA SANT’ANA

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN
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A cidade de Frei Martinho é 
considerada uma das localidades mais 
organizadas do interior paraibano, 
sendo destaque em vários quesitos 
como saneamento, pavimentação, 
urbanismo e belas praças, além de 
dispor de uma população bastante 
hospitaleira.

Outro fato que orgulha e muito os 
freimartinhenses é o acontecimento 
do famoso Motocross, especialmente 
por atrair pilotos de várias partes 
do Brasil, mas principalmente da 
região Nordeste. Em 2014, na sua 
13ª edição, o evento se dará nos 
próximos dias 12 e 13 de julho, sábado 
e domingo, e ainda compreenderá 
uma das atrações do “I Circuito 
Junino” do município. O evento ainda 
conta com dois dias de shows em 
praça pública.

Neste ano, em particular, há uma 
maior expectativa de quantitativo de 
transeuntes da casa e de visitantes 

por conciliar exatamente com a final 
da “Copa do Mundo”, sediada no 
Brasil e, sem dúvida, ser este um 
momento em que todos se agrupam 
para assistir aos jogos e, claro, torcer 
pelo nosso país.  

O supradito evento está consolidado 
no município, pois propicia o 
entretenimento aliado à geração de 
emprego e renda temporária, fato 
que além de elevar a autoestima da 
população, aquece a economia, favorece 
o turismo, o entretenimento e valoriza 
a mão-de-obra local, estimando-se 
cerca de 2 mil fontes de recursos 
imediatos por meio de hospedagens, 
serviços gastronômicos, serviços 
laborais com parque de diversões, 
moto táxi, serviços midiáticos, entre 
outras. 

Diante do acontecimento, 
que abarcará também a 4ª Etapa 
do Campeonato Paraibano de 
Motociclismo, acredita-se que venha 
prestigiar a ocasião um público de 
aproximadamente 15.000 pessoas. 

“Estamos confiantes que, neste ano, 
o evento também dará certo”, diz 
o Prefeito Aido Lira. “É uma festa 
grandiosa, na qual esperamos 
receber o quíntuplo de pessoas. 
Por isso, estamos nos organizando 
com o apoio de parceiros, para que 
ocorra tudo de forma tranquila, se 
tenha a estrutura necessária e muita 
segurança a todos. Solicitamos a 
presença, parceria e patrocínio de 
empresas de renome estadual e 
mundial, como é o caso do Banco 
do Brasil, pois, certamente, teremos 
uma maior credibilidade mediante 
a realização do XIII Motocross”, 
completou o gestor.

Desse modo, fica o convite para 
que quem puder venha participar 
e se divertir no Motocross de Frei 
Martinho, visto que essa também é 
uma oportunidade de reencontrar 
familiares e amigos numa festa 
pacífica, principalmente, por ser 
essa uma cidade pequena, pacata 
e cheia de alegria.

O Motocross de Frei Martinho 
é uma realização da Prefeitura 
Municipal; Polícia Militar; Polícia 
Civil; Secretaria Estadual de Saúde, seu 
administrativo e pastas do Governo; 
Banco do Brasil; Comitê Olímpico 
Brasileiro; Confederação Brasileira 
de Motociclismo; e Confederação 
Paraibana de Motociclismo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 

Sábado (12):  Às 16h haverá um 

passeio pelas ruas com os motoqueiros 
da cidade; e logo mais às 22h a animação 
ficará por conta das bandas Forró 
swing, Forró Pra Valer e Harisson 
Barros & Xote do Bom.

Domingo (13): Às 11h haverá a 
largada da 4ª Etapa do Campeonato 
Paraibano de Motocross; às 18h se dará 
a entrega da premiação aos pilotos; 
e encerrando a noite, a animação 
ficará por conta das bandas Mastruz 
com Leite e Wagner Reis.

AVENTURA SOB DUAS RODAS
13º MOTOCROSS DE FREI MARTINHO E 4ª ETAPA DO CAMPEONATO 
PARAIBANO DE MOTOCICLISMO AGITAM O FINAL DE SEMANA NA PARAÍBA

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

O Motocross de Frei Martinho, na Paraíba, atrai pessoas de toda a região
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O município de Acari é conhecido 
pela sua hospitalidade, ruas limpas 
e por abrigar um dos açudes mais 
bonitos do RN: o Gargalheiras. O 
reservatório que foi escolhido como 
a 3ª Maravilha do RN, no ano de 
2007 (por voto popular numa eleição 
promovida pelo Jornal Diário de 
Natal), encanta por sua beleza 
natural e leva muitos turistas à região, 
principalmente quando suas águas 
transbordam. 

No entanto, o reservatório não 

serve apenas como ponto turístico, 
pois o Gargalheiras tem a função 
de manancial de água potável para 
abastecer muitos lares, nas cidades 
de Acari e Currais Novos. Mas, o 
volume esperado de chuvas para este 
ano não ocorreu, e o reservatório 
hoje se encontra com apenas 8,06% 
de sua capacidade total.

Segundo informações do escritório 
do Departamento Nacional de Obras 
contra as Secas de Acari, a última 
sangria do açude ocorreu no dia 19 
de maio de 2011, quando choveu 
o suficiente para que suas águas 

transbordassem, fazendo a alegria 
de todos. Essa foi a 29ª sangria, e 
de lá pra cá faltou chuva no Seridó, 
as poucas precipitações ocorridas 
não foram suficientes para que o 
Gargalheiras tomasse a quantidade 
de água necessária para garantir 
o abastecimento desejado para a 
população.

A situação vem se agravando dia 
após dia, e a Companhia de Águas 
e Esgotos do RN já estabeleceu um 
sistema de rodízio por bairros, só 
assim está sendo possível prolongar um 
pouco mais a quantidade do líquido 

precioso contido no reservatório, 
que em breve receberá uma bomba 
flutuante, para melhor captação de 
água adequada ao consumo humano. 

O rodízio funciona da seguinte 
forma: a cidade foi dividida em 
dois setores, sendo o primeiro que 
abrange os bairros de Petrópolis, 
Tarcísio Bezerra, Luiz Gonzaga, 
Dinarte Mariz e parte do Centro; e 
o segundo que engloba a outra parte 
do Centro e os bairros Ari de Pinho 
e Padre José Dantas Cortez. Durante 
o rodízio, cada setor é abastecido por 
24 horas, revezando com o outro. 

Enquanto um bairro recebe água, 
o outro fica com o abastecimento 
interrompido.

Ainda conforme o escritório do 
Dnocs, em Acari, caso a situação 
continue a piorar, será necessário 
recorrer à perfuração de poços para 
garantir água à população após o mês 
dezembro, prazo estimado para que 
os 3.700 milhões de metros cúbicos do 
açude Marechal Dutra (Gargalheiras) 
acabem definitivamente. Desde que 
sangrou pela última vez o volume 
d’água do reservatório acariense 
diminuiu 9,45% de metros no total.

BAIXO 
NÍVEL 
D’ÁGUA
GARGALHEIRAS 
ESTÁ COM 
8,06% DE SUA 
CAPACIDADE TOTAL

MILENA CHAVES
DO JE RN

A capacidade total do açude Gargalheiras é de 44.421.480 metros cúbicos de água.
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CHEGA AO FIM À ESPERA DE SARA SÂMELA PELA MEDULA ÓSSEA

A longa espera por uma medula 
óssea compatível para a realização 
do transplante da pequena Sara 
Sâmela, 09 anos, que há nove 
meses apresentava-se na batalha 
pela vida, está chegando ao fim, 
embora ainda tenha muitos passos 
a serem dados nessa luta incessante 
da sua recuperação plena.

Filha do casal Valmir e Denilza, 
Sara foi agraciada com dois possíveis 
doadores compatíveis para a 
concretização do seu transplante 
e assim, enfim, conseguir a cura 
contra a leucemia. De acordo com 
seu pai, Valmir, “esta notícia que há 
dois doadores compatíveis veio em 
boa hora. Agora o momento é de 
agradecer a Deus por essa bênção 
e começar a preparação para essa 
nova fase do tratamento, que é o 
transplante da medula óssea”, disse 
ele. 

Embora a menina tenha conseguido 
com êxito encontrar doadores 
compatíveis, Valmir alerta que a 
campanha de doação não pode parar, 

pois há muitas pessoas que almejam 
a oportunidade de continuar vivendo 
através do procedimento cirúrgico.

Inicialmente, Sara passará por 
um novo processo de quimioterapia e 
após a cirurgia, os primeiros cem dias 
serão em isolamento absoluto, sem 
descartar os cuidados e a observação 
durante os próximos seis meses, 
período de adaptação da medula 
no organismo transplantado.

Valmir salienta ainda que a 
vitória no tratamento de sua filha 
está próxima, mas a batalha prossegue. 
Neste momento, a luta é para conseguir 
mobiliar o apartamento que servirá 
de acomodação na nova fase do 
tratamento da criança.

Segundo ele, por recomendações 
médicas, todos os objetos do apartamento 
devem ser novos, para evitar qualquer 
tipo de contágio por bactéria e possíveis 
intercorrências, o que acarretaria 
a rejeição da medula. “Os médicos 
explicaram que após o transplante, o 
paciente fica muito vulnerável e todo 
cuidado é pouco. Qualquer coisa 
pode ser motivo para desencadear 
uma infecção, por isso que tudo 

deve ser novo e cuidadosamente 
higienizado”, acrescentou Valmir.

O momento é de unir forças 
na tentativa de proporcionar um 
ambiente adequado a recuperação 
de Sara, por isso, a família precisa 
de objetos como: geladeira, fogão, 
cama, colchão, ar condicionado, 
panelas, toalhas e lençóis. 

Dessa forma, para as pessoas que 
ainda não participaram da Campanha 
de Doação de Medula, Valmir pede 
para que compareçam ao hemocentro 
mais próximo, realizem os testes e se 
tornem possíveis doadores.  Já os que 
desejarem contribuir financeiramente, 
poderão fazê-lo mediante a compra 
do CD, que continua a venda pelo 
valor simbólico de R$10,00, ou por 
meio de depósito bancário: Agência 
0361-1 e Conta 15.843-7 – Banco 
do Brasil. 

Doações dos itens descritos acima 
também são muito bem-vindas, para 
tanto, basta entrar em contato com 
Valmir, através do telefone (84) 
9811-3029 e colaborar com um 
grande gesto de solidariedade em 
prol da pequena Sara.

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

A pequena Sara e seus familiares aguardavam cheios de esperança pela tão sonhada medula.

ESPERANÇA RENOVADA: 
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O automóvel que 
você procura
está aqui!

Anuncie com a gente
(84) 9962-5232

Jornal Expresso
Classificados

AGILE MPFI LTZ 2009.2010 (COMPLETO)
MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-2368| 
9657-6767 | 8897- 4988 

ECOSPORT XLS 2008.2008(COM-
PLETO) MARCELO’S VEÍCULOS (84) 
3431-2368| 9657-6767 | 8897- 4988 

CLASSIC MPFI SPIRIT POWER 
2008.2008 (COMPLETO) MARCELO’S 
VEÍCULOS (84) 3431-2368| 9657-
6767 | 8897- 4988 

FOX MI PLUS 2005.2005 MARCELO’S 
VEÍCULOS (84) 3431-2368| 9657-
6767 | 8897- 4988 

COROLLA XEI AUTOMÁTICO 
2011.2011(COMPLETO) MARCELO’S 
VEÍCULOS (84) 3431-2368| 9657-
6767 | 8897- 4988

FOX MI TREND 2010.2010 (COM-
PLETO) MARCELO’S VEÍCULOS (84) 
3431-2368| 9657-6767 | 8897- 4988

ECOSPORT XLS 2004.2004 (COM-
PLETO) MARCELO’S VEÍCULOS (84) 
3431-2368| 9657-6767 | 8897- 4988 

Siena 2010 completo 1.4 - 
MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-
2368| 9657-6767 | 8897- 4988 

PALIO MPI FIRE 2011.2011(COMPLETO) - MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-2368| 
9657-6767 | 8897- 4988 

UNO MILLE 2010.2011-AR-TR-AL - MARCELO’S VEÍCULOS (84) 3431-2368
9657-6767 | 8897- 4988 
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TRADIÇÃO, RELIGIOSIDADE E 
ALEGRIA ACARIENSES

FESTA DE
NOSSA SENHORA 
DA GUIA: 

A festa da Padroeira Nossa Senhora 
da Guia, em Acari, já se transformou 
num dos principais marcos festivos do 
calendário seridoense, e este ano não 
será diferente. Já virou tradição; no 
mês de agosto acarienses, seridoenses, 
potiguares e gente de todos os lugares do 
Brasil e do mundo chegam à bela Acari 
para, durante os 10 dias da festividade, 
saudar à padroeira Nossa Senhora da 
Guia e curtir a programação religiosa 
e social, que sempre traz novidades 
para o evento.

Na “Festa de Agosto”, como é 
conhecida, o pavilhão recebe um grande 
número de pessoas que acompanham 
às missas, novenas, procissão, bingos, 
jantar beneficente, leilões, caminhada 
do agricultor, feira de artesanato e 
música ao vivo. É um momento de 
alegria, reencontro e confraternização 
daqueles que amam Acari e são devotos 
da santa protetora da cidade.

A programação religiosa deste 
ano já foi divulgada pela paróquia 
de Nossa Senhora da Guia, e terá 
início no dia 05 de agosto, quando 
ocorre a procissão com o estandarte 
da festa. As celebrações religiosas se 
estendem com o novenário pelos 10 
dias seguintes, culminando no dia 15 
de agosto, com a procissão que leva a 
imagem da Padroeira pelas principais 

ruas de Acari. A cerimônia encerra-se 
com a missa campal na igreja matriz 
e o arreamento do estandarte da festa. 
Já a programação social contará com 
leilões, a tradicional feirinha, bingos 
no pavilhão, quermesse e shows 
(programação ainda não divulgada).

Acari se prepara para sua festa 
maior e promete dez dias de muita 
alegria aos que visitarem a cidade, na 
Festa de Agosto. Vale a pena conferir 
e participar desse evento tradicional 
do Seridó potiguar.

DO SURGIMENTO DA FESTA 
DE NOSSA SENHORA DA GUIA

Segundo o historiador acariense 
Francisco Canindé Crisanto, a paróquia 
de Acari enquanto instituição canônica, 
foi criada pela lei provincial de 13 de 
março de 1835, assim, a partir desse 
ano é certo que a festa em homenagem 
a Nossa Senhora da Guia tem sido 
comemorada regularmente. “Acredito 
que a devoção à santa padroeira do 
município chegou em 1738, quando 
foi construída a capela em sua honra, 
por Manuel Esteves de Andrade, em 
cumprimento a uma promessa feita 
à sua mãe. Esta capela, que foi a 
primeira matriz da cidade, atualmente 
é a Igreja do Rosário, tombada como 
patrimônio histórico pelo IPHAN”, 
afirma o estudioso.

MILENA CHAVES
DO JE RN
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Flashes
do Seridó
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Magno

carlosm.dantas@hotmail.com 
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CASAL QUERIDO – Renomado ortodontista e ex-prefeito de São Vicente, Francisco Bezerra 
Neto e Maria José, casal do maior destaque em nossa vida social 
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MISTER SERIDÓ 2014
Promete ser uma disputa acirradíssima a 
eleição do Mister Seridó 2014. Estão inscritos 
e vão brigar pelo título: Edson Júnior (Acari), 
Francklin Assis (Bodó), Cleivan Dantas (C. 
dos Dantas), Júnior Cavalcante (Cerro Corá), 
Daniel Dantas (Cruzeta), Ivan Gomes (Currais 
Novos), Bruno Souza (Equador), Igor Toscano 
(Florânia), Jotta Lopes (Ipueira), Silas Maia (J. 
de Piranhas), Hugley Medeiros (J. do Seridó), 
Diogo Freitas (Jucurutu), Talles Mariel (Ouro 
Branco), Wagner Dias (Parelhas), Diogo Gabriel 
(Santana do Matos), Caio Cabral (Santana 
do Seridó), Durval Fonsêca (São Fernando), 
Mailson Mariz (São João do Sabugi), Wallace 
Bruno (São José do Seridó), Caio Cesar (São 
Vicente), Bruno Allison (Ten. Laurentino) e 
Maurício Raul ( T. dos Batistas).   
O vencedor da noite vai representar o RN 
no concurso Mister Brasil TUR 2014, que 
acontece no dia 14 de novembro, no Teatro 
Gustavo Leite, em Maceió-AL.

Faixas
O colunista social de Cruzeta, Céssio Pereira, 
faz festa dia 27 de julho, às 21h, no CCP, 
para apresentar Ingrid Medeiros e Daniel 
Beethoven Dantas como Miss e Mister Cruzeta 
2014. O prefeito Nena Dantas já confirmou 
presença. 
 
Baile
Muitos nomes conhecidos da sociedade cur-
raisnovense se encontram no próximo sábado, 
dia 19, no Aero Clube, durante o Baile de 
Sant’Ana. No palco, a fantástica Orquestra 
Los Manos que tem um repertório eclético 
com músicas populares, ritmos calientes e 
tradicionais, fazendo sucesso por onde passa. 

Cidadão Caicoense
A Câmara Municipal de Caicó faz sessão solene 
dia 18 deste mês, às 20h, para entregar o título 
de Cidadão Caicoense. Entre os agraciados, 
o deputado estadual Walter Alves, o vereador 
de Natal, Rafael Motta, o bispo diocesano 
de Caicó, dom Antônio Carlos Cruz Santos 
e o cantor Milton Nascimento. 

Noite Maior
Já uma tradição no calendário social da 
cidade mais limpa do Brasil, a Noite Maior 
de Acari está confirmada para o dia 8 de 
agosto, no Clube Municipal. No palco a 
fantástica Orquestra Super Oara. Uma 
noite que sempre congrega muitos nomes 
conhecidos da sociedade seridoense. Traje 
será o passeio completo.

Em Cerro Corá
Idealizado na administração do prefeito João 
Batista de Melo Filho, o Festival de Inverno 
de Cerro Corá chega a sua 13ª edição nos 
dias 1 e 2 de agosto. A gastronomia e o 
cinema são os destaques do evento este ano.
 
Advogada
O vereador de Jardim do Seridó Iron Lucas 
de Oliveira festejando a aprovação da mulher, 
Rosemária dos Santos Azevedo, no exame 
da OAB.
 
Sertanejos
A música sertaneja será destaque na 41ª 

Vaquejada de Currais Novos, dia 18 de julho, 
com show da dupla goiana Jorge & Mateus, 
na Du Rei Casa Show. A dupla recentemente 
lotou o pátio no encerramento do São João 
de Caruaru, com 105 mil pessoas.  Também 
sobem ao palco as bandas Solteirões do Forró 
e Encantus. A vaquejada será realizada nos 
dias 17, 18, 19 e 20 deste mês.

Plateia
Muitos e muitos nomes colunáveis com mesas 
reservadas para o 41º Baile dos Coroas de 
Caicó, dia 25 de julho, no Clube Corintians. 
Na animação, as orquestras Super Oara e 
Feras de Parelhas e a banda Renato e seus 
Blue Caps. 
 
Beleza
A bela acariense Vanessa Medeiros será a 
representante do RN, na disputa pelo título 
de Miss Mundo Brasil 2014, que ocorrerá 
de 3 a 10 de agosto, em Florianópolis/SC. 
Estamos na torcida. 

Homenageados
Os deputados estaduais Tomba Farias, Ricardo 
Motta, Gustavo Carvalho e Ezequiel Ferreira, a 
ex-governadora Wilma de Faria e o deputado 
federal João Maia entre os homenageados 
da 38ª Festa das Personalidades de Santa 
Cruz, dia 30 de agosto, no Trairi Clube. A 
noite de paletó e gravata será embalada 
pelo Orquestra Super Oara.  

Juventude
A turma jovem joga-se no dia 25 de julho, 
na AABB de Caicó, no tradicional Baile da 
Juventude, tendo como atrações Gabriel Diniz, 
Forró da Pegação, Garota Safada e Simone e 
Simaria. No dia 26, sobem ao palco do Clube 
Corinthians Dorgival Dantas, Aviões do Forró 
e Solteirões. Os fãs não perdem por nada.  
  
Book
A acariense Luciana Mamede Galvão, que já 
faz sucesso como estilista, resolveu investir 
numa agência de modelos em Currais Novos 
e já recrutou vários nomes para o seu casting. 
Ela entende do riscado e tem tudo para brilhar 
com o novo rebento. 
 
Orgulho Seridoense
A Filarmônica de Cruzeta, regida pelo maestro 
Humberto Carlos Dantas, o Bembem, continua 
contabilizando sucesso em todas as suas 
apresentações dentro e fora do nosso estado. 
 
Microfone
O jornalista caicoense Jefferson Garrido aceitou 
o convite e será o mestre de cerimônia do 
concurso Miss e Mister Seridó 2014, na 
sua 24ª edição, em parceria com a grife 
Matersol Moda Praia. 
 
Brega
O cantor José Orlando, o Pistoleiro do Amor, é 
a grande atração do 1º Acari Brega, dia 16 de 
agosto, no Clube Municipal. Na mesma noite, 
também se apresentam a banda Esquadrão 
do Brega e o cantor Carlos Alexandre Jr. 

Trabalho
Um mais que justo registro para o excelente 
trabalho que o médico floraniense Giodano 

Bruno dos Santos, vem realizando a frente 
da direção do Hospital Regional de Currais 
Novos.

Bodas de Ouro
O ex-vereador de Ouro Branco, José de Souza 
e sua esposa Francisca Salete festejam em 
grande estilo os bem vividos 50 anos de 
casados, próximo dia 19, no Clube Municipal 
de Ouro Branco. Na mesma ocasião, sua neta 
Mônica Lybia, filha de Carlos Fernandes de 
Souza Jr. e Maria das Graças, brinda os 15 
anos. Neto Freitas assina a decoração e o 
cerimonial da dupla comemoração.   

Prêmio
O prefeito de Parelhas, Francisco de Assis 
Medeiros, foi o grande vencedor da 8ª edição 
do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor na 
categoria “Desburocratização”. O prêmio foi 
entregue pela governadora Rosalba Ciarlini 
na sede do Sebrae em Natal.

Páreo duro
Jardim do Seridó, que por duas vezes 
conquistou o título de Miss RN, com Maria 
Edite Azevedo (1966) e Eliane Azevedo (1976), 
está de volta ao concurso que acontece dia 
31 de julho, no Villa Hall em Natal. A cidade 
será representada pela ex-Miss Seridó 2012, 
Letícia Karla de Medeiros, 18 anos, 1,77m, 
56kg e olhos verdes, que vai brigar pelo 
coroa da mais bela potiguar.

Saudosismo
Confirmado para o dia 19 de julho, a tradicio-
nal festa do ex-aluno do Colégio Diocesano 
Seridoense, instituição que é um orgulho da 
nossa região.

Cidadania
Por proposta do vereador Berg Braz, a Câmara 
Municipal de Equador aprovou a concessão do 
título de Cidadão Equadoense a este colunista. 
Desde já agradeço a homenagem. 

Bodas de Prata
Com o Santuário das Graças repleto de 
amigos, Socorro e Roberto Borges Gouveia 
comemoraram os 25 anos de casamento 
em Florânia, ao lado dos filhos Rochelly, 
Rochanny e Rafága. A cerimônia religiosa, 
deslumbrante e inesquecível, foi oficiada 
pelo padre Carlos Eduardo. Na sequência, 
o casal recebeu os amigos numa agradável 
recepção no Centro Cultural Erivaldo Freire, 
com o buffet assinado por Josilene Cruz. 

Vaquejada
Vem aí a 30ª Vaquejada de Jucurutu, dias 8, 
9 e 10 de agosto, no Parque Manoelzinho 
Pereira com shows das bandas Ferro na 
Boneca, Forró de Griff, Solteirões do Forró, 
4 Forrozeiros e Roberto Vaneirão. 
 
Geografia
Caicó vai sediar o XXI Encontro Estadual de 
Geografia do Rio Grande do Norte, entre 
os dias 9 e 12 de setembro. O evento é 
promovido pelo Departamento de Geografia 
do CERES/UFRN e terá como tema central o 
“Ordenamento Territorial do RN – Desafios 
e Perspectivas”. ACLAMAÇÃO –Prefeita de Ouro Branco, Fátima Araújo, recepcionando os candidatos do seu 

município, Lauanny Araújo e Talles Mariel, candidatos ao Miss e Mister Seridó 2014 

BELEZA – Todo o charme da Miss Jucurutu 
2014, Tamylla Lopes, uma das fortes candi-
datas ao título de Miss Seridó 2014

GALÃ – Bruno Alisson de Freitas Beto, 
candidato de Tenente Laurentino Cruz no 
concurso Mister Seridó 2014 
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PREFEITURA DE FREI MARTINHO/PB REALIZA AÇÕES DE BENEFICIAMENTO 
A POPULAÇÃO E AO PATRIMÔNIO DA CIDADE

MUNICÍPIO EM DESENVOLVIMENTO

Com uma história marcada por 
dificuldades e árduas conquistas, o 
pacato município de Frei Martinho, 
localizado na Paraíba, tem atravessado 
um novo tempo repleto de desenvol-
vimento, sendo esta então a marca 
da nova gestão. 

Cercada por um povo hospitaleiro, 
simples e com muita força para 
trabalhador, a cidade é uma das mais 
organizadas da região e destaca-se 
em vários segmentos, tais como 
pavimentação, benfeitorias a saúde, 
valorização da educação, investimento 
em atividades esportivas e de lazer, 
dentre outros. Diante disso, a gestão 
freimartinhense, sempre objetiva e 
transparente, revelou algumas das 
metas alcançadas neste ano. Confira:

SECRETARIA DE SAÚDE

O município de Frei Martinho, por 
meio do Ministério da Saúde, foi 
contemplado com três Unidades 
Básicas de Saúde, sendo uma na cidade, 
outra na Comunidade Quixaba e uma 
terceira na Comunidade Timbaúba. 
A gestão municipal adquiriu os 
terrenos para construção das referidas 
Unidades de Saúde e já tiveram início 
as obras da cidade e da Comunidade 
Quixaba, além de que nos próximos 
dias começará a edificação da instituição 
localizada na Comunidade Timbaúba. 
A obra geral ficará na ordem de 
R$ 1.200.000,00, e os espaços irão 
favorecer aos munícipes na dispo-
nibilização de mais profissionais de 
saúde, proporcionando, de fato, uma 
assistência efetiva e, sem dúvida, uma 

saúde preventiva ao invés de saúde 
curativa, de acordo com o Prefeito 
Aido Lira.

SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA

Frei Martinho, desde o início desta 
gestão, tem sido um verdadeiro canteiro 
de obras, podem-se citar alguns feitos, 
tais como: recuperação de todas as 
estradas vicinais, recuperação e 
construção de mataburros, placa de 
identificação das comunidades, portal 
de entrada da Comunidade Quixaba, 
além da implantação de retentores de 
velocidade, construção de lombadas e 
recuperação de calçamento nas ruas 
da cidade.  
A ampliação do Cemitério Público São 
Lucas, que se encontrava totalmente 
depreciado e não havia mais espaço 
para sepultamentos, também foi feita, 
pois que era necessário para uma 
melhor organização do ambiente. 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Valorizando os profissionais da 
Educação, o Prefeito de Frei Martinho 
Aido Lira, logo que assumiu a gestão, 
proporcionou aos mesmos a carga 
horária e o salário preconizado pelo 
Ministério da Educação, fato jamais 
visto no município. 
Dentre outros benesses, adequou-se 
o transporte escolar para o Programa 
Caminho da Escola e, hoje, não há 
nenhum traslado escolar em veículos 
fora do padrão exigido pelo PNATE; 
institucionalizou o Conselho de Classe 
que, além de monitorar coletivamente 
o rendimento escolar, adequa o 

protagonismo juvenil; encontra-se em 
andamento a construção do Centro 
de Educação Infantil, padrão FNDE, 
incluindo salas de aula monitoradas 
por câmeras de segurança; haverá a 
realização da I feira de Ciências da 
EMEF Eliete Souza de Araújo Silva e 
participação de todos os professores do 
1º ao 3º Ano no Programa Nacional 
de Alfabetização na Idade Certa; e 
os servidores da Educação estão 
participando ativamente do Programa 
Formação pela Escola/FNDE.

SECRETARIA DE CULTURA, 
ESPORTE E LAZER

Pensando sempre em melhorias para 
o município, o gestor encontra-se 
articulando estratégias no tentame a 
implantação do Programa Mais Vôlei; 
inserção de escolinhas de futsal nas 
comunidades Quixaba e Timbaúba; 
promoveu a realização do I Circuito 
Junino/2014, ocasião na qual se deu o 
resgate das tradicionais festas juninas 
em certas localidades; o município 
dispõe da aprovação do Ministério da 
Cultura perante o Programa Esporte 
e Lazer na Cidade; além de promover 
a realização do XIII Motocross.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

Dentre as estratégias de favorecimento 
ao aspecto social, o Prefeito Aido Lira 
se preocupou inicialmente com a 
reformulação da Banda Fanfarra, que 
inclui a participação de crianças e 
adolescentes com Deficiência; e ainda 
oferece total apoio as políticas do 
Idoso.

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN

Aido Lira, Prefeito de Frei Martinho.
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COURO & ACESSÓRIOS COMEMORA 20 ANOS NO MERCADO 
COM REINAUGURAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES

ELEGÂNCIA
E QUALIDADE
PARA O UNIVERSO 
FEMININO
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Atuando no mercado curraisnovense há 20 anos, a loja Couro & 
Acessórios realizou no dia 1º de julho a reinauguração das suas 
instalações com um delicioso coquetel para receber amigos, 
clientes antigos e futuros, bem como familiares.

Em seu acervo de produtos, o empreendimento, coordenado 
pela visionária Aucione Nóbrega, e com o auxílio de algumas 
colaboradoras, dispõe de lindas bolsas, calçados, cintos, além 
de bijuterias e outras peças, que conquistaram a mulher de 
Currais Novos e espalhou a sua fama de bom gosto, bom 
atendimento e ótimos preços a toda a região. Não é à toa que 
são duas décadas de muito trabalho e investimento da loja 
na terra da Scheelita.

“Sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. A Couro 
& Acessórios e a reforma hoje feita é um sonho antigo, que só 
foi possível depois de muita luta e da superação de obstáculos. 
Como empreendedora, a ampliação do espaço veio a agregar 
mais felicidade, realização e satisfação da entrada nesse ramo, 
este que tem me conquistado diariamente”, disse Aucione.

Como se não bastasse todo o êxito da empresa na Princesa 
do Seridó, a vontade de crescer só aumentada e foi aí que, 
diante de uma diversidade de produtos que apresentam cores 
modernas, coleções clássicas, texturas, designs arrojados e 
criatividade, aliado a comercialização de excelentes marcas, 
tais como Jamar, Werner, Cecconello e Bottero, a empresária 
resolveu inaugurar uma filial, estruturada em Carnaúba dos 
Dantas, no ano de 2013.

Tendo constatado que a moda se reveste de crescentes pos-
sibilidades, das casuais até as mais sofisticadas, onde se 
multiplicam as necessidades de compor visuais marcantes, 
a Couro & Acessórios tem buscado o diferencial no mercado 
disponibilizando um mix completo de produtos e modelos que 
sejam acessíveis às mulheres, proporcionando assim, acima 
de tudo, conforto e qualidade.

Portanto, se você ainda não conhece o novo espaço do em-
preendimento, aproveite a oportunidade, visite a loja, confira o 
acervo e adquira já aquele acessório ou calçado chave para o 
seu guarda-roupa. Você com mais estilo e sofisticação, desde 
situações do dia-a-dia até naquela festa inesquecível!

End.: Praça Desembargador Tomaz Salustino, 202, Centro – C. Novos/RN - Tel.: (84) 3431-2678

GEYSE BÁRBARA
DO JE RN
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“Porque sou eu que conheço os planos 
que tenho para vocês”, diz o Senhor, 
“planos de fazê-los prosperar e não de 
lhes causar dano, planos de dar-lhes es-
perança e um futuro”. (Jeremias 29:11-
12)

É comum acharmos que nosso 
futuro depende EXCLUSIVA-
MENTE de nosso planejamen-
to, e ficamos frustrados quando 
as coisas não acontecem da forma 
que planejamos. Todavia, é preci-
so entender que Deus também faz 
planos e, algumas vezes, os planos 
de Deus não coincidem. Nesses 
casos, é comum Deus direcionar 
as coisas de modo que os planos 
dEle, no fim, se concretizem.

E quando isso acontece, ge-
ralmente pensamos que está tudo 
dando errado e não entendemos 
que a mão de Deus está agindo 

para nosso bem, apesar de não es-
tarmos vislumbrando - aceitando, 
na verdade - isso de modo muito 
pacífico. Então, nesses momen-
tos de angústia e decepção, o que 
fazer? Como devemos nos com-
portar diante da frustração de 
nossos planos? Apenas ter fé em 
Deus e confiar.

Apesar de nesses momentos 
sermos tentados a entrar em de-
sespero por conta do fracasso de 
nossos planos, para quem confia 
no Senhor é a oportunidade de 
tentar enxergar o agir do dEle em 
nosso favor, da mesma forma que 
sabemos que o Sol brilha impo-
nente mesmo por detrás das es-
pessas e negras nuvens da mais 
terrível tempestade. Sabe outra 
coisa interessante? Deus, às vezes, 
faz com que nossos sonhos fracas-
sem para o nosso bem.

Sim, Ele conhece o futuro, co-
nhece o fim antes do começo e 
isso significa que, por tanto nos 
amar, permite que passemos por 
situações difíceis, constrangedoras 
e angustiantes porque, no fim de 
tudo, vai resultar em nosso bem. 
Assim como o médico que recei-
ta remédios amargos, dietas estra-
nhas e complicadas, tratamentos 
complexos e desagradáveis, Deus 
quer nosso bem acima de tudo.

Portanto, se você está passan-
do por qualquer situação como 
as descritas, apenas mantenha a 
calma, respire fundo, peça graça 
a Deus e continue em frente. A 
fé, às vezes, é um salto no escuro 
para cair nos braços dEle. Talvez 
seja isso que esteja faltando em 
sua vida: um passo de fé, um salto 
para o futuro, confiando nAquele 
que nos guia. Deus nos abençoe!

DEUS SEMPRE TEM O MELHOR PARA NÓS
Por: Wallace Sousa – Blog http://desafiandolimites.com
Analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União



QUARTA-FEIRA 11 DE JUNHO 2014Especial 23 QUINTA-FEIRA 05 DE JUNHO 2014



24 SEXTA-FEIRA 11 DE JULHO 2014 Atualidades

LIGA DESPORTIVA CURRAISNOVENSE 
COMEMORA 40 ANOS DE ATUAÇÃO

Fundada em 1974, a Liga Desportiva Curraisnovense 
completa quarenta anos de atuação e trabalhos voltados para 
o esporte amador na terra da Scheelita.

Para comemorar a data, o atual presidente Roberto Sangiorgy 
organizou um torneio no último dia 06 de julho, no Estádio 
Coronel José Bezerra, ocasião na qual participaram várias 
equipes, tendo como ganhador do torneio o Tenço, de Santana 
do Matos, e como vice-campeão o Nacional de Currais Novos. 

Já as equipes Nacional – Aspirante, de Currais Novos; Santa 
Cruz – Baixa Verde, de Lagoa Nova, e Bragantino – Barra da 
Areia, também de Currais, conquistaram o terceiro, quarto e 
quinto lugares, respectivamente. O título de Goleiro menos 
vazado foi conquistado por Negão, do Tenço de Santana do 
Matos.

De acordo com Sangiorgy, a LDC conta com quarenta e 
oito equipes cadastradas entre times de bairros e da zona rural, 
no entanto, apenas vinte e duas equipes estão devidamente 
legalizadas junto à instituição. A previsão é que no início de 
setembro, essas equipes disputem um novo torneio.

Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a LDC depende 
de recursos oriundos de convênio com a Prefeitura Municipal 
de Currais Novos, e sua diretoria é composta por membros 
voluntários, cujo propósito é melhorar cada vez mais a situação 
dos campeonatos da Liga.

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Quatro décadas de existência marcam as atividades da Liga Desportiva Curraisnovense
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O CURRAISNOVENSE JOÃO GRILO ESTÁ NA DISPUTA POR MAIS UM TÍTULO

ADRENALINA:

No próximo dia 27 de julho 
acontecerá o Rally de Lages do Cabugi 
e o curraisnovense João Alfredo, mais 
conhecido como “João Grilo”, é um 
dos nomes cotados para a conquista 
do título.

Tricampeão do Rally RN 1500, 
na categoria Moto Brasil (2009, 2010 
e 2014), João vem treinando bastante 

para participar não apenas do Rally na 
cidade de Lages, como para as demais 
etapas do Campeonato Estadual de 
Baja, previstas para este ano.

“Vencer o Rally RN 1500, na 
categoria moto pela terceira vez, é 
motivo de honra e orgulho, pois mesmo 
com as dificuldades encontradas fui 
vitorioso e também dedico o título 
ao meu patrocinador João Maria 
Assunção, que através da Copiadora 
Lagoa Cop está confiando no meu 

potencial, patrocinando minhas futuras 
disputas”, agradeceu o esportista.

Paralelo aos treinos, João Grilo 
está com o projeto “Griloracing & 
Eventos”, realizando passeios offroad 
com pedal, moto, carro e quadriciclo, 
por meio da parceria com as algumas 
prefeituras do Seridó. A atividade 
tem com principal objetivo estimular 
e divulgar o turismo local, bem como 
a prática de esportes. 

O primeiro evento aconteceu no 

início de junho, em Lagoa Nova, com 
aproximadamente 160 inscritos, sendo 
muito bem aceito, e foi prestigiado 
tanto pelos amantes de aventuras, 
como por famílias que se divertiram 
de uma forma diferente.

A segunda edição das trilhas offroad 
está prevista para o próximo dia 03 
de agosto, encerrando a programação 
do Festival de Inverno de Cerro Corá, 
e o grupo já está na articulação para 
promover o acontecimento no Povoado 

Cobra e em Carnaúba dos Dantas.
“Mesmo quando não estou 

trabalhando na oficina (UTI das Motos) 
ou treinando para as competições, o 
contato com a moto, a adrenalina e 
do ronco dos motores não saem do 
meu pensamento. Esta paixão está 
no meu sangue, e esse projeto das 
trilhas offroad graças a Deus está 
sendo bem prestigiado pelo público 
participante”, finalizou.

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Apaixonado pelo ronco dos motores, João Grilo tem treinado bastante para as vindouras competições.

João Grilo com patrocinador oficial do Rally RN 1500, em 2014, João Maria 
Assunção - Lagoa Cop.
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EM CURRAIS NOVOS, COMADE ELEGE 
NOVA DIRETORIA

AÇÃO SOCIAL:
O Conselho Municipal 

das Pessoas com Deficiência 
(COMADE) empossou no último 
dia 02 de julho, na sede da 
Associação Curraisnovense de 
Deficientes Físicos (ACDF), 
a sua nova diretoria para os 
próximos dois anos, tendo 
como presidente eleito por 
unanimidade dos conselheiros, 
Walter Antero.

Na oportunidade, o presidente 
eleito citou alguns objetivos 
que pretende alcançar durante 
sua gestão, como a construção 
da sede do Conselho, de um 
novo Centro de Reabilitação e 
a aquisição de um automóvel 

para o COMADE. Para Walter 
Antero, “o respeito pelas pessoas 
com deficiência” é importante 
para termos uma sociedade mais 
justa. Vale salientar que José 
Alair, presidente da Associação 
dos Pais e Amigos dos Deficientes 
Visuais do Seridó (APADEVIS), 
foi eleito vice-presidente.

A solenidade contou com 
a presença do Prefeito Vilton 
Cunha, a secretária municipal 
de Educação, Aparecida 
Medeiros, além de represen-
tantes de entidades sociais e de 
deficientes físicos e de servidores 
municipais das secretarias de 
Saúde, Educação e Assistência 
Social.

Márcia Guedes, presidente do 

Conselho Estadual da Pessoa com 
Deficiência (COEDE), enalteceu 
o trabalho do COMADE e 
asseverou que a nova direção 
terá um trabalho importante 
para o município. “Através de um 
projeto criado pelo COMADE 
Currais Novos, estamos mapeando 
a quantidade de deficientes em 
todo o Estado para buscarmos 
melhor assistência para esta 
população”, disse Márcia, que 
agradeceu o esforço da gestão 
municipal em buscar projetos 
e recursos para o Conselho.

Durante a ocasião, o gestor 
curraisnovense, Vilton Cunha, 
ainda reconheceu o trabalho de 
todos os dirigentes da entidade 
e agradeceu pelo trabalho 

desenvolvido em prol das pessoas 
com deficiência. “As entidades 
que fazem parte do COMADE 
possuem atuação destacada em 

todo o Estado, e nós também 
temos o compromisso em lutar 
pelos direitos da pessoa com 
deficiência”, disse ele, que recebeu 

de Betinha, ex-presidente do 
Conselho, um certificado de 
reconhecimento pelo trabalho 
prestado à instituição.

LÍLIAN DE SOUZA
DO JE RN

Eleição e posse da nova direção do COMADE contou com a presença de várias autoridades municipais 
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João Batista Sobrinho comemorando junto aos seus colaboradores os 22 anos do Sup. São João.

A jovem Cecília Anne se prepara para iniciar o curso de 
Arquitetura na Facex. A aprovação foi festejada pelos pais, Sueli 
Araújo e João Batista.

Eduardo Pinheiro e Ivanete Morais celebrando a aprovação do 
filho Eduardo - Medicina UFRN Caicó.

O casal natalense Ídris e Cláudia Régis ao lado da empresária 
Aucione Nóbrega na reinauguração da Couro & Acessórios.

Suzane Maria e Aucione Nóbrega na 
reinauguração da Couro & Acessórios.

A bela estudante de 
Engenharia Civil, Samara 
Dantas, é a atual Miss 
Currais Novos.
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