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Festa do Agricultor 2009 prestou uma
justa homenagem a Padre Cortez
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Cerro Corá: ZAJA Confecções ganha mais uma medalha
A empresa cerro-coraense
do seguimento têxtil, ZAJA
Confecções ganha mais um
ouro pela qualidade dos seus
serviços. A medalha foi
entregue no dia 27 de
setembro e simboliza o grau
de excelência que as equipes
da organização empregam na
realização de um trabalho
cada vez mais reconhecido e
atestado pelos seus clientes.
"Parabéns para todos. Tenho
muito orgulho de vocês",
postou o empresário Zeca
Araújo nas redes internas da
empresa ao comemorar mais
essa conquista através do

Cultura
Os deputados Estaduais eleitos no RN
Do resultado da apuração da eleição que define as cadeiras de
deputado estadual no Rio Grande do Norte o cenário ficou assim:
Coligação Trabalho e Superação II elegeu:

Prêmio Abra de Qualidade,
uma iniciativa da Cia Hering
para reconhecer e engajar

ainda mais os seus
fornecedores dentro e fora
do estado.

Encerrada a Festa de São Francisco
de Assis em Lajes Pintadas

Ezequiel Ferreira (Seridó)
Gustavo Carvalho
Tomba Farias
Galeno Torquato
George Soares
Raimundo Fernandes
Vivaldo Costa (Seridó)
Albert Dickson
José Dias

Coligação 100% RN II elegeu:
Nélter Queiroz (Seridó)
Hermano Morais
Getúlio Rêgo

Coligação do Lado Certo elegeu:
Isolda Dantas
Souza Neto
Francisco do PT (Seridó)

Coligação Avança RN 1 elegeu:
Eudiane Macedo
Ubaldo Fernandes

Coligação Renova RN II elegeu:
Kelps Lima
Allyson Bezerra

Coligação Renova RN III elegeu:
Cristiane Dantas
Coronel Azevedo
Centenas de fiéis participaram
demostrando fé e devoção os
festejos Religiosos de São
Francisco de Assis Padroeiro de
Lajes Pintadas. Este ano, a
festa teve como tema: "São
Francisco, pobre de Deus,
inspira os leigos e leigas do
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Nosso Tempo para uma Igreja
Modelo de Vida em Jesus
Cristo". A Missa Solene Campal,
foi presidida pelo Pe. José
Manuel da Silva, pároco local.
Na procissão, que percorreu as
principais Ruas da Cidade,
muita gente pagaram suas

promessas vestidas em trajes
franciscanos. Após a bênção
final, ocorreu o arreamento e
sorteio da bandeira do
Padroeiro. Autoridades,
lideranças políticas do município
e região prestigiaram o
encerramento da programação.

Coligação Trabalho e Superação III elegeu:
Doutor Bernardo
Kleber Rodrigues

Partido PSOL elegeu:
Sandro Pimentel
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Currais Novos: a roda gigante da política
O resultado do
trabalho
intenso
durante seu atual
mandato parlamentar,
somado
a
uma
organização
de
campanha que inovou
na forma de se fazer
política em Currais
Novos, fez com que
o povo da princesa

do
Seridó
identificasse esta
eleição, como uma
forma de defender o
mandato do seu
l e g í t i m o
representante. Currais
Novos surpreendeu e
aumentou em mais de
100% a votação no
Deputado Estadual

Ezequiel Ferreira, que
obteve 4.600 votos,
projetando-o com
isso, para ser o
deputado
mais
votado, não só da sua
terra, como também
do estado. Está foi a
primeira campanha
que Ezequiel fez
independente das

oligarquias que no
passado, dominavam
a política local. O clã
dos Gomes, sob o
comando de Carlson
Gomes,
somou
apenas 1.083, tendo
um queda de 40% nos
votos
para
o
deputado estadual
Tomba Farias em

Currais Novos. Já o
clã
dos
Lins,
representado pelos
irmãos Zé e Eugênio
Lins, conseguiram
apenas 126 votos,
isso mesmo, você não
leu errado, o que foi
decisivo para que o
deputado Gustavo
Fernandes perdesse a

sua
cadeira
na
A s s e m b l é i a
Legislativa. Aberta as
urnas, Currais Novos
mostra que a roda
gigante completou
mais um ciclo, e desta
vez, EZEQUIEL se
consolidou ainda mais,
como a grande força
política do município.

Ezequiel Ferreira destaca harmonia do pleito e soberania popular

O deputado e presidente
da
Assembleia
Legislativa, Ezequiel
Ferreira (PSDB), elogiou
o clima de completa
harmonia e de soberania
popular que permitiu ao
povo potiguar exercer seu
maior direito que é o
voto. "Quero agradecer os
58.221 votos. Muito
obrigado Rio Grande do
Norte", disse Ezequiel
que parabenizou os
deputados estaduais
reeleitos:
Gustavo
Carvalho (PSDB), Tomba
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Farias (PSDB), Nelter
Queiroz
(MDB),
Hermano Morais (MDB),
Galeno Torquato (PSD),
George Soares (PR),
Raimundo Fernandes
(PSDB), Cristiane Dantas
(PPL), Kelps Lima
(Solidariedade), Getulio
Rêgo (DEM), Vivaldo
Costa (PSD), Albert
Dickson (PROS), Souza
(PHS) e José Dias
(PSDB).
Ezequiel
também parabenizou os
deputados que chegam ao
legislativo potiguar pela

primeira vez: Dr.
Bernardo (Avante), Isolda
Dantas (PT), Kleber
Rodrigues (Avante),
Coronel Azevedo (PSL),
Francisco do PT (PT),
Eudiane Macedo (PTC),
Allyson
Bezerra
(Solidariedade), Ubalado
Fernandes (PTC) e
Sandro Pimentel (PSOL).
"Aos que não obtiveram
êxito na recondução ao
Poder Legislativo fica a
contribuição com ideias,
requerimentos
e
proposições em nome do

Rio Grande do Norte e a
convocação para manter a
chama acesa em defesa do
nosso Estado", salientou
Ezequiel. De acordo com
Ezequiel, a eleição é uma
das mais importantes
conquistas democráticas
da atualidade; por meio
dela, temos os senadores
e deputados federais
eleitos,
a
quem
parabenizo e desejo um
bom trabalho em nome da
sociedade brasileira. O
presidente da Assembleia
parabenizou Capitão
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Styvenson (Rede) e Dra.
Zenaide (PHS). "Deixo
uma palavra de carinho e
afeto para os exgovernadores e exsenadores Garibaldi Alves
e Geraldo Melo e pelos
relevantes serviços
prestados ao Estado e ao
país. Assim como José
Agripino, senador da
República", acrescentou.
O deputado também
desejou boa sorte aos
deputados
federais
eleitos: Benes Leocádio
(PTC), o campeão de

votos, Natália Bonavides
(PT), Mineiro (PT), João
Maia (PR), Rafael Motta
(PSB), General Girão
(PSL), Walter Alves
(MDB) e Fábio Faria
(PSD). Quanto a eleição
para presidente, Ezequiel
disse que o Brasil se volta
para a escolha do futuro
presidente da República.
"Os dois indicados para o
segundo turno foram Jair
Bolsonaro (PSL) e
Fernando Haddad (PT).
Temos graves problemas
para serem superados.
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Política em Pauta
Pela Jornalista Denise Santos

Quem ganhou e quem
perdeu na eleição de 2018
Segundo a jornalista Gabriela Caesar, os
Donos das maiores bancadas, o PT
encolheu de 69 para 56, e o PSL passou
de 1 para 52 deputados. MDB e PSDB
foram os maiores derrotados. A nova
Câmara terá o maior número de partidos
representados
desde
a
redemocratização. A Câmara dos
Deputados será composta por 513
deputados federais de 30 partidos
diferentes. PT e PSL elegeram o maior
número de representantes. A bancada do
PT terá 56 deputados e a do PSL, 52.
São os dois partidos com mais
deputados federais eleitos. Em seguida
com mais cadeiras na Casa aparecem
PP (37), MDB (34) e PSD (34). 30
partidos terão representante, um
recorde. PMDB foi o que mais perdeu
cadeiras: caiu de 66 eleitos em 2014 para
34 eleitos em 2018. PSL foi o mais
ganhou cadeiras: foram 52 deputados
eleitos agora, contra 1 em 2014. Menos
da metade dos deputados conseguiu se
reeleger, ou seja, 240 dos 513. PSDB,
que foi a 3ª maior bancada eleita em
2014, caiu para 9º. Na comparação do
resultado de 2018 com o de 2014, o
MDB foi o que sofreu o maior revés. O
número de deputados da sigla reduziu
quase pela metade: pulou de 66 para 34
deputados. Considerando os números
de 2014, apenas o PRTB deixou de
eleger um deputado federal. Os seguintes
partidos, que hoje não têm
representantes na Câmara, continuarão
sem nenhum nome a partir de 2019:
PRTB, PCO, PCB, PMB e PSTU.
Atualmente, outros 74 partidos estão em
processo de formação no Brasil - ou
seja, em busca de apoiamento de
eleitores para, depois, entrar com o
pedido de registro no TSE.
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Café Cidadão chega a Currais Novos após solicitação de Zefinha Moura
No dia 27 de setembro o
município de Currais Novos
foi beneficiado com uma
unidade do Café Cidadão,
programa do Governo do
Estado que consiste no
fornecimento
de
alimentação a baixo custo
(R$ 0,50) para a população,
funcionando de segunda a
sexta-feira, das 6h às 8h,
incluindo em seu cardápio
frutas, café, pão, leite e
bolacha. A autora da
proposição requerendo a
implantação desta unidade
para a cidade foi a
Vereadora Zefinha Moura,
em atenção às inúmeras

solicitações que recebeu dos
munícipes.
"Há
aproximadamente um ano
encaminhamos o pedido ao
Governador Robson Faria,
extensivo à então Secretária
Estadual do Trabalho,
Habitação e Assistência
Social (SETHAS), Julianne
Faria, solicitando a
implantação do Programa
"Café Cidadão" em Currais
Novos, frisou a Parlamentar.
"Este ano, reiteramos nosso
pedido ao Governador, desta
vez extensivo ao atual
Secretário da SETHAS,
Vagner Araújo, que incluiu
Currais Novos na lista das

cidades agraciadas com o
programa e, assim como o
Restaurante Popular, o Café
Cidadão é de suma
importância para garantir a
segurança alimentar de

pessoas que se encontram
em vulnerabilidade social,
além de ser um grande passo
para a expansão desses
programas sociais", concluiu
a Vereadora.

Requerimentos de João Neto beneficiam Escolas Estaduais em Currais Novos
A ordem de serviço
beneficiando as Escolas
Estaduais Tristão de Barros
e Ester Galvão foi assinada
no último dia 27 de setembro
pelo
Secretário
Extraordinário para Gestão
de Projetos no RN, Vagner
Araújo,
quando
do
cumprimento de agenda no
município de Currais Novos.
Os requerimentos solicitando
tais benefícios foram de
autoria do Presidente do
Legislativo Curraisnovense,
Vereador João Neto, sob os
protocolos números 380 e
381/2018, respectivamente.
"Em março, encaminhamos
requerimentos ao Governo
do Estado, extensivo à

Secretária Estadual de
Educação, Cláudia Santa
Rosa, solicitando a reforma
e ampliação destas Escolas,
haja vista ser um grande
sonho dos alunos e
profissionais que lá atuam.
Desde então, agendamos

várias visitas para tratarmos
pessoalmente sobre a
liberação dos recursos para
as citadas obras", explicou
João Neto. De acordo com
o
Presidente,
a
reestruturação destas
Escolas compreende a

adequação às normas de
acessibilidade incluindo
prevenção contra incêndio;
melhoramento dos sistemas
elétricos, hidráulicos e
sanitários; quadras, cozinhas,
áreas de recreação,
laboratórios e salas de aulas
mais amplas. "Estamos
muito felizes com a
aprovação dos nossos
requerimentos,
e
principalmente porque a
assinatura desta ordem de
serviço assegura a liberação
de quase R$ 7 milhões, por
parte do Banco Mundial, que
serão investidos nestas duas
Unidades de ensino no nosso
município", concluiu João
Neto.

Luciano Santos: um prefeito preocupado com a saúde de Lagoa Nova
Mesmo enfrentando as
dificuldades de uma crise
violenta que prejudica as
ações de gestores de todo
Brasil e ainda tendo que
colocar as contas em ordem,

Em apenas 17 meses de
administração são inúmeras
aquisições em transporte e
equipamentos 3 tratores
equipamentos 2 ônibus vários
transportes para saúde e as
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sinalizações são animadoras.
Os pacientes que precisam de
tratamento especializado com
câncer e hemodiálise tem tido
do prefeito um tratamento
diferenciado, o que ameniza o

sofrimento de quem tem que
viajar por horas para fazer seu
tratamento.
Todos
os
consultados dizem a mesma
coisa, nunca ninguem fez por
eles o que Luciano está fazendo.

Atualidade
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Free Shop

Curtas e Boas
Por R. Alves
CURRAIS NOVOS
O Dr. Marcus Vinícius proferiu Palestra Magna no XIII Seminário Estadual de Tutelares da
Bahia. O Juiz de Currais Novos tem se destacado nesse tema por conta das ações que
desenvolve.
CERRO CORÁ
A Primeira Vara de Currais Novos julgou ilegal a contratação pelo município de Cerro Corá de
um escritório de advocacia e determinou que fosse criada uma Procuradoria Municipal na
Prefeitura. O processo foi ajuizado pelo do Ministério Público do Rio Grande do Norte que
apontou a ilegalidade na contratação de um escritório de advocacia feita de forma meramente
verbal e não mediante a observância dos devidos procedimentos de inexigibilidade e dispensa
de licitação.
SANTA CRUZ
A Prefeitura de Santa Cruz inaugurou a reforma da unidade de pronto atendimento do Hospital
Regional Aluízio Bezerra. Após alguns meses em obras, a unidade será entregue a população
com nova estrutura que garante melhor atendimento no único pronto-socorro da região Trairi.
Além da reforma física, novos equipamentos foram instalados no hospital, fazendo com que
o trabalho dos profissionais e o atendimento a população ganhe em qualidade.
LAJES PINTADAS
O Maestro Camilo Henrique deixou o comando do Coral Vozes de Lajes Pintadas. O anuncio
foi feito por uma das componentes do Coral por ocasião da 7ª Noite dos Festejos de São
Francisco de Assis. Foi feita uma homenagem de agradecimento ao maestro, que arrancou
aplausos do público. Ainda não foi divulgado o motivo de o mestre deixar o Grupo que
comandada há 4 anos
JUCURUTU
A Secretaria de Justiça e Cidadania dá prosseguimento ao processo de reestruturação do
Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte com a criação da Unidade Prisional Feminina
do Seridó, que passa a funcionar no antigo Centro de Detenção Provisória de Jucurutu. Antes,
as internas estavam detidas numa unidade mista na Penitenciária Estadual do Seridó, em
Caicó. Agora 56 mulheres estão numa unidade exclusivamente feminina, com vagas disponíveis
e dentro da doutrina adotada na Sejuc, baseada no tripé reestruturação física, valorização
profissional e adoção de procedimentos padrão.
CURRAIS NOVOS
Quem busca uma vaga de emprego no próximo concurso do Banco do Nordeste do Brasil
(BNB) tem até o dia 15 de outubro para se inscrever no site da banca organizadora. A taxa de
inscrição é de R$ 59. Ao todo são quatro vagas de nível médio, mais cadastro de reserva, para
a função de analista bancário com remuneração de R$ 2.854,68.
CAICÓ
Já estão em Caicó 60 venezuelanos que irão ficar abrigados na cidade. Esta é a 11ª etapa do
processo de interiorização de um total de 19 voos que saíram de Roraima para outros estados
do país desde o mês de abril.
LAGOA NOVA
Fiéis da comunidade católica do município de Lagoa Novas participaram da procissão de
encerramento da festa religiosa em louvor ao seu padroeiro, São Francisco de Assis. Após a
procissão houve missa em frente à Igreja Matriz.
Os festejos religiosos alusivos ao padroeiro São Francisco é o maior dentro do calendário de
eventos do município.

Atleta da Zona Rural de Currais Novos
agora pertence ao elenco E.C Bahia
O jovem da zona Rural de
Currais Novos, é um dos
novos destaques no elenco
do Bahia, de Salvador/BA. O
jogador
disputou
o
Brasileiro de aspirantes e
logo após foi reintegrado ao
elenco principal do tricolor
para o Brasileiro adulto. O
Ignácio começou jogando na
Copa Rural do município de
Currais Novos, onde na
oportunidade ganhou títulos
e logo foi jogar pela categoria
de base do Sport Clube Santa
Cruz, da cidade de Santa
Cruz/RN, onde fez um belo
campeonato de base em 2016
e 2017. Em 2018 foi um dos
destaques do Força e Luz no
e s t a d u a l P o t i g u a r, s u a
performance
chamou
atenção de empresários, que
o levou para o tricolor
Baiano. Ignácio tem apenas
21 anos.
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Conheça os oito Federais eleitos
para a Câmara dos Deputados
Os potiguares elegeram os
representantes do estado na
Câmara dos Deputados. O
PT foi o único partido a
eleger dois deputados. Na
eleição, apenas três
deputados que cumprem
mandato foram reeleitos:
Rafael Motta (PSB), Walter
Alves (MDB) e Fábio Faria
(PSD). Sendo assim, a
Câmara Federal recebe
cinco novos deputados

potiguares: Benes Leocádio
(PTC), Natália Bonavides
(PT), Mineiro (PT), General
Girão (PSL) e João Maia
(PR). O deputado federal
mais votado foi Benes
Leocádio (PTC), com
125.841 votos (7,82% dos
votos válidos). O RN teve
1.609.833 votos válidos
(81,86%); 109.541 brancos
(5,57%); 247.076 votos
nulos (12,56%); e 406.098

7

Governo do RN será
disputado no segundo turno

abstenções (17,12%).
Ficaram como suplentes:
Carla Dickson (PROS) e
Rogério Marinho (PSDB),
pela "Coligação Trabalho e
Superação I"; Caramuru
Paiva (PT) e Garibalde Leite
(PHS), da coligação "Do
Lado Certo"; Beto Rosado
(Progressistas),
pela
coligação "100% RN", e
Lawrence Amorim (SD), pela
coligação "Renova RN I".

Acariense foi reeleito deputado federal em SP

O acariense Vicente Paulo da
Silva,
popularmente
conhecido como Vicentinho,
deputado federal pelo Partido
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dos Trabalhadores, em São
Paulo foi reeleito com 70.645
votos, sendo o 62º candidato
mais votado. Com a

reeleição, esse será o 5°
mandato como Deputado
Federal de Vicentinho pelo
estado de São Paulo.

De acordo com as apurações
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) nas urnas do estado,
os candidatos Fátima Bezerra
(PT) e Carlos Eduardo
(PDT) seguem para o
segundo turno na disputa ao
governo do Rio Grande do
Norte. Oito candidatos
concorreram ao governo do
RN no primeiro turno das
eleições 2018. Entre eles, o
atual governador do estado,
Robinson Faria (PSD), que
ficou em terceiro lugar nas
votações e ficou fora da

9/10/2018, 20:00

disputa. Fátima já era
apontada pelas pesquisas
Ibope como a líder das
intenções de voto, inclusive no
último sábado (6), com 45%
dos votos válidos. Atualmente
ela ocupa o cargo de
senadora, conquistado em
2014. Se eleita, vai ocupar
pela primeira vez um cargo do
Poder Executivo. Professora
e sindicalista, Fátima entrou na
política em 1994, como
deputada estadual. Foi reeleita
uma vez e, antes de chegar ao
Senado, cumpriu três

mandatos na Câmara Federal.
Carlos Eduardo também era
apontado pelas pesquisas
para o segundo turno, com
expectativa de 32% dos votos
válidos. Ele já foi prefeito de
Natal por quatro vezes e
deixou a chefia do Poder
Executivo em abril deste ano
para concorrer ao governo do
estado. Ele começou como
deputado estadual em 1986,
ocupando o cargo por quatro
mandatos consecutivos.
Também foi secretário de
estado.
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Falando Francamente

Conversando...

Por Dr. Jodinaldo Lucena

Siderley Jatobá

O RESULTADO DAS URNAS
O principal problema responsável pela desastrosa situação política e econômica, além de
treze milhões de desempregados no Brasil, é a corrupção. Um câncer que consume nosso
país, principalmente nessas três últimas décadas após a constituição de 1988. A primeira
conscientização da existência deste mal se deu no governo do primeiro presidente escolhido
pelos brasileiros, por voto direto, após o período da ditadura militar. Aquele que prometia
acabar com os marajás e criminosos de colarinho branco, era o próprio que venceu nas
eleições para Presidente da República em 1989. E por processo de impeachment, deixou
definitivamente o cargo de presidente da República. Surgiu o segundo maior escândalo de
corrupção com a descoberta do mensalão. Esquema de pagamento de propina a
parlamentares, para que votassem a favor de projetos da Presidência da República. Foi
uma organização criminosa instalada pelo governo entre os anos de 2002 a 2006. O terceiro
maior escândalo de corrupção fluiu com a implantação de investigações pela Polícia Federal
do Brasil, denominada "Lava Jato", que cumpriu mais de mil mandatos de busca e apreensão
com detenção temporária e preventiva dos acusados, visando apurar um esquema de lavagem
de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina para os políticos brasileiros. Além
desses principais, outros inúmeros atos de corrupção foram praticados por quase todos os
partidos políticos, por toda nação brasileira. O Brasil por si só, tem vocação para ser uma
grande potência, sem necessitar de receitas mágicas para seu crescimento econômico,
assistência à educação, saúde, infra estrutura e segurança pública . Já existem bases
teóricas sólidas capazes de alavancar as engrenagens deste país para o desenvolvimento e
melhoria do seu povo. Restam ser executadas com honestidade e profissionalismo sem
promessas mentirosas e mirabolantes anunciadas por todos aqueles que disputam uma
vaga de estadista brasileiro. Contudo, devido a corrupção alastradora cometida por políticos
desonestos, essas metas ficam aquém de serem atingidas. O que o Brasil precisa, é de um
dirigente que, além de honesto, saiba escolher os seus auxiliares dentro de um padrão
técnico e não por indicação de políticos por apadriamento partidário, onde se inicia a origem
da corrupção. O que há de mais grave é o desvio de dinheiro público por políticos corruptos,
seivando assustadoramente a vida do povo brasileiro. A base para o engrandecimento do
Brasil, se concentra na anulação desses corruptos que emperram o caminho de um país
vocacionado para o desenvolvimento. Os brasileiros necessitam de políticos honestos e
eliminação definitiva dos maus feitores, que com a perda do foro privilegiado, serão punidos
e cassados seus direitos de reeleição e assim sairem definitivamente da vida pública. Portanto,
neste ano eleitoral, os brasileiros deixaram de lado as disputas partidárias e com o poder de
decisão, afastaram os desonestos por meio do voto contra a corrupção.
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Paciência/tolerância
Uma das grandes virtudes do ser humano é a paciência. Ao longo da vida, vamos aprendendo
que é preciso ser paciente em diversos momentos e situações. O tempo nos massacra desafiando
nossa capacidade de lidar com a rotina, que envolve atividades, responsabilidades e necessidades.
Ter pressa quase virou uma máxima entre as pessoas, como se o futuro fosse algo instantâneo
e imediato. O presente é vivido de forma tão atropelada que rapidamente vira passado.
Precisamos de paciência para esperar nas filas do banco, do supermercado, da padaria, da
clínica, do hospital, do clube, do cinema etc. Sem falar que durante a espera temos a "convivência"
uns com os outros, gerando (des)entendimentos através de conversas nas quais educação e
respeito às vezes ficam meio ausentes. Saber ouvir e aguardar a vez de falar é uma arte para
poucos. Nem as redes sociais escapam da impaciência dos internautas que manifestam suas
opiniões políticas e mal querem saber do pensamento alheio, como se fossem imposição para os
demais.
E o que dizer da tolerância? Será que somos tolerantes uns com os outros para entender que
existem direitos e deveres individuais e coletivos? Podemos estabelecer relações de respeito
considerando a importância da democracia e o papel de cada um neste complexo processo das
eleições? São respostas interessantes de se analisar porque o ser humano é igualmente complexo.
Basicamente todo mundo quer atenção e não importam suas características. Entretanto, a falta
de consciência remete aos equívocos de comportamento, atitudes de preconceito, ignorando a
natureza das diferenças e transformando isso em conflitos de pensamentos, ideologias.
Falo da intolerância política, social, racial, sexual, religiosa, dentre outras. É difícil conceber
tanta imaturidade em pleno século XXI, quando o planeta inteiro se conecta através da internet,
globalizando conhecimentos, culturas e intercambiando geografias/histórias humanas. Não
deveríamos perder o prumo da evolução do bicho homem, que apesar de dominar os territórios
continentais, os meios de trabalho e existência, tem esquecido bastante de coisas essenciais que
realmente importam como: amor, paz, solidariedade, compreensão, harmonia, crescimento,
equilíbrio, saúde, segurança, enfim.
Convido você, leitor (seja eleitor ou não), a praticar o dom da paciência/tolerância que Deus lhe
deu! Quando for pegar fila de muita gente respire fundo e mantenha sua calma para não se
estressar a toa. Se a presença de alguém lhe incomodar sem nunca ter feito nada com você,
reflita e tente quebrar o gelo sorrindo, cumprimentando. Às vezes nosso subconsciente guarda
rancores sem explicação e reagimos mal diante de pessoas que jamais deram motivo para isso.
Caso suspeite de que há da sua parte algum tipo de indiferença sobre coisas ou indivíduos,
analise internamente os porquês. Antes de externar quaisquer assuntos seja cauteloso para fazer
isso sem desrespeitar nada nem ninguém. Tudo pode ser dito dependendo do jeito certo - o sim
e o não.
Saibamos viver juntos no espaço que ocupamos (inclusive virtual)! O mundo e a vida agradecem!

9/10/2018, 20:00
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O Fenômeno Bolsonaro
Foto: Revista Veja

Segundo o jornalista Rodrigo
Constantino da Gazeta do Povo,
Jair Bolsonaro é um fenômeno
de popularidade e surpreendeu
a quase todos, em especial o
establishment. Como foi que um
simples deputado do Rio se
tornou o "exército de um homem
só" contra tantos partidos
poderosos? O feito não é trivial.
A decisão do Supremo de vetar
financiamento de empresas
concentrou quase todos os
recursos no Fundo Partidário e
no fundo eleitoral, uma
estatização da política que
encheu os cofres dos caciques
com mais de R$ 3 bilhões.
Bolsonaro, no minúsculo PSL,
teve de se virar praticamente
sem recursos. Contava com o
apoio voluntário nas redes
sociais, lotava aeroportos e
despertou uma militância
aguerrida alimentada por puro
patriotismo. Ligava seu celular
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com conexão 4G, porém, e fazia
uma live com mais de 200 mil
pessoas acompanhando. Quem
precisa da tevê na era moderna?
A cada instante algum formador
de opinião previa que Bolsonaro
iria "desidratar" quando a
máquina de moer fosse colocada
contra ele. E eis aqui o xis da
questão: Bolsonaro se tornou o
candidato "antifrágil" por
representar justamente o
combate a esse establishment,
ao politicamente correto, a essa
mídia enviesada e torcedora, que
vem aliviando para o PT desde
sempre, enquanto retrata o
capitão como basicamente um
novo Hitler. Ele é um outsider
nesse aspecto, e a população
percebe as manipulações, as
deturpações, as mentiras e
exageros. Enfim, esse foi o caldo
cultural que explica o sucesso de
Bolsonaro, de forma resumida.
A elite se aprisionou numa bolha

cognitiva "progressista",
confundindo o Leblon e a Vila
Madalena com o Brasil. Suas
pautas, como legalização de
drogas e aborto, casamento gay
ou ideologia de gênero, não
falavam aos brasileiros comuns,
interessados em segurança,
emprego, saneamento básico e
ensino de qualidade, em vez de
doutrinação ideológica. O
esgarçamento dos valores
morais foi a gota d'água.
Enquanto mais de 60 mil pessoas
eram mortas por ano, a elite
"descolada" repetia que o
marginal é uma "vítima da
sociedade" e demandava leis
ainda mais restritas ao direito
individual de se armar como
legítima defesa, apesar de
plebiscito que mostrou o desejo
contrário do povo. Alguém
surpreso com a popularidade do
gesto de Bolsonaro ao imitar uma
arma com a mão?

9

Municípios do Seridó devem
regulamentar trabalho de catadores

Onze cidades da região
Seridó potiguar firmaram
Termos de Ajustamento de
Conduta com o Ministério
Público do Trabalho para
regulamentar o trabalho de
catadores. Ipueira, Ouro
Branco, Carnaúba dos
Dantas, Santana do
Matos, Florânia, Jucurutu,
Santana do Seridó,
E q u a d o r,
Parelhas,
Cruzeta e São José do
Seridó, por meio de seus
representantes,
comprometeram-se a
tomar medidas como a
construção de galpões e o
fomento a associações de
catadores, com vistas à
extinção de lixões nessas

9/10/2018, 20:00

cidades. O trabalho de
articulação e sensibilização
junto aos municípios é um
esforço conjunto entre
MPT, MPRN, Instituto de
Desenvolvimento
Sustentável e Meio
Ambiente (Idema) e
Procuradoria-Geral do
Estado, para viabilizar
uma solução provisória
para os problemas
decorrentes do acúmulo
irregular de lixo e melhorar
a situação dos catadores.
Dentre os compromissos
assumidos
pelos
municípios estão a criação
de uma associação ou
cooperativa de catadores
de materiais recicláveis e

a construção de um galpão
para seleção e classificação
desses materiais. Além
disso, os municípios devem
fornecer Equipamentos de
Proteção Individual para
cada trabalhador. De
acordo com a procuradora
Regional do Trabalho
Ileana Neiva, do MPT-RN,
as
medidas
são
fundamentais para fomento
da inclusão social dos
catadores, que com a
constituição
de
associações
ou
cooperativas podem se
organizar para terem
recursos suficientes para a
sua subsistência e controlar
os riscos laborais.
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Como explicar a
derrocada de Garibaldi?

Foto: Revista Epoca

Foi em 5 de agosto de 2010
que o instituto Consult
lançou na órbita da política
potiguar os números da
corrida eleitoral daquele
ano.
Na
pesquisa
estimulada, o senador
Garibaldi Alves Filho
despontava com 35,94%.
Era seguido por Wilma de
Faria, que acabara de
deixar o governo, com
25,65% e José Agripino
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(18,65%). Foi naquele ano
que o quarto lugar nas
pesquisas, Hugo Manso,
então com 1,41%, cunhou
uma manchete: a da que
Garibaldi era um analfabeto
político. Abertas as urnas,
Garibaldi sagrou-se senador
com mais de um milhão de
votos, um feito inédito. Hugo
Manso recolheu-se ao
silêncio, de onde, aliás,
nunca mais saiu, e José

Agripino também foi eleito.
Oito anos depois, as
palavras de Hugo Manso
vêm à tona quando se olha
o desempenho do senador
Garibaldi Filho na disputa de
2018. É impossível afirmar
que um homem de sua
envergadura seja analfabeto
político, mas a incapacidade
para se adaptar aos tempos
traz a declaração de Hugo à
superfície da lembrança.

Estratégia falha, José Agripino e o filho
ficam sem mandato a partir de 2019
Após exercer quatro
mandatos de senador pelo
Rio Grande do Norte - sendo
os três últimos ininterruptos e ter governado o Estado em
duas oportunidades, José
Agripino Maia, 73 anos,
ficará sem mandato eletivo a
partir de 2019. Candidato a
deputado federal pelo DEM
este ano, o atual senador
conquistou mais de 64,6 mil
votos, mas o resultado não
foi suficiente para sua eleição.
Tido na campanha como um
potencial "puxador de votos",
Agripino decepcionou e ficou
na terceira posição dentro da
sua coligação - a 100% RN,
formada por DEM, MDB,
PDT,
Podemos
e
Progressistas. O primeiro
colocado do grupo foi Walter
Alves (MDB), que obteve 79
mil votos e assegurou a
reeleição. O segundo lugar
ficou com Beto Rosado
(Progressistas), que agora é
suplente. Segundo o
jornalista Segundo o José
Aldenir, a expectativa de
Agripino e de seus aliados era
que uma vitória para
deputado federal seria mais
viável politicamente que a

9/10/2018, 20:00

reeleição para o Senado, haja
vista que o ex-governador
ostentava altos índices de
rejeição nas pesquisas
realizadas no período de précampanha. Para atender à
estratégia, Felipe Maia
(DEM) - filho de Agripino e
atual deputado federal - abriu
mão da reeleição para dar
lugar ao pai e não disputou
outro cargo. Além disso, com
a saída de Agripino do
Senado, a coligação lançou
Antônio Jácome (Podemos)
como candidato, que só
obteve 307 mil votos
(10,57% dos válidos),
ficando na 5ª posição. Sem
mandato de deputado
federal, ou seja, sem foro

privilegiado na Justiça,
Agripino poderá entrar na
mira da operação Lava Jato
e de outras investigações por
crimes contra a administração
pública. Atualmente, o
senador do DEM já é réu no
Supremo Tribunal Federal
em duas ações penais, por
suspeita de recebimento de
propina em troca de
vantagens para a construtora
OAS durante a construção da
Arena das Dunas e em troca
de garantir o contrato de uma
empresa inspeção veicular
com o Governo do Rio
Grande do Norte durante a
gestão de sua então
correligionária no DEM
Rosalba Ciarlini.
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CASAS NO CORAÇÃO DO SERROTE
BRANCO 2 - CAICÓ - RN

126 metros de área construída em terreno de 200 metros,
contendo área com 2 vagas, sala, cozinha, área de serviço, hall,
2 dormitórios, 1 suíte, bwc social, construída com material de
1 linha, podendo ser financiada por qualquer instituição
bancário. Falar direto com proprietário (84) 99615 - 1171.
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Tristão de Barros realizou Mesa Redonda com o
tema: "O jornalismo em face das novas tecnologias"
Iniciando o segundo
semestre com uma turma de
25 alunos da Eletiva TIC's,
do Tristão de Barros, foi
realizada uma Mesa
Redonda com o Tema "O
jornalismo em face das novas
tecnologias".
Cinco
profissionais do jornalismo
(tv, jornal impresso, jornal
eletrônico, rádio e mídias
sociais), tiver4am 75 minutos
ao todo, cada um com 15
minutos para falar sobre sua
experiência no segmento. A
organização do encontro foi

do professor Josias Ivo de
Sousa doTristão de Barros.
Os palestrantes foram:
R.Alves (jornal impresso);

Jean (jornal eletrônico);
Margot Fernandes (rádio);
Ismael (tv) e Jr. Caçarola
(ética na Comunicação).

Prefeitura de Currais Novos inaugura "Centro
de Múltiplo Uso" do bairro Dr. José Bezerra

A Prefeitura Municipal de
Currais Novos inaugurou
um novo espaço de lazer,
cultura e que poderá ser
utilizado para diversas
atividades sociais e
educativas: o Centro de
Múltiplo Uso do Bairro
Dr. José Bezerra de
Araújo, localizado na Rua

do Petróleo e que foi
construído com recursos
próprios do município. A
inauguração aconteceu
com a presença do
Prefeito
Odon
Jr,
secretários municipais,
servidores, e com a
participação
da
Associação
dos

Será criado em Curais Novos o Instituto Vicente Lenilson
Os Magistrados Marcos
Vinicius Pereira Júnior (Juiz da
1º Vara de Currais Novos) e
Ricardo Antônio Fagundes
(Juiz da 2ª Vara de Currais
Novos), manifestaram a
imprensa a intensão de instituir
um novo polo do Instituto
Vicente Lenílson na cidade de
Currais
Novos.
Primordialmente o projeto terá
como objetivo o atendimento de
20 crianças, na qual
possivelmente contará com o
apoio do Município, juntamente
com o IFRN (Instituto Federal
do Rio Grande do Norte).

Garoto de Currais Novos conquista o
bicampeonato Potiguar de Futebol
O garoto Jadson da Silva,
mais conhecido como Kadu,
da comunidade Cachoeira,
em
Currais Novos,
conquistou o bicampeonato
potiguar de futebol na
categoria sub 19. O atleta da
Terra da scheelita conquistou
títulos em todas as categorias
disputadas vestindo a camisa
do América, desde 2015
quando chegou ao time da
Rodrigues Alves. O zagueiro
Jadson pertence ao América
e será um dos bons nomes do
time Americano para o
Estadual Potiguar da 1ª
Divisão de futebol em 2019.

Moradores do Bairro e da
comunidade. O Centro é
um novo equipamento
público em benefício da
população, principalmente
para os moradores do
bairro Dr. José Bezerra de
Araújo, que poderão
utilizá-lo para diversas
ações importantes.

O Laticínio Sertão Seridó é a primeira
no segmento no RN a receber o Selo PAS

O Laticínio Sertão Seridó
se tornou a primeira
empresa, no segmento, do
do Rio Grande Norte a
r e c e b e r o S e l o PA S
(Programa de Alimento
Seguro). O Sertão Seridó
fez o lançamento do Selo
PA S
(Programa
de
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Alimento
Seguro),
promovido pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai). Na
ocasião
estiveram
presentes, dezenas de
produtores rurais da
região, autoridades do
estado e do município,

além de funcionários e
diretores da empresa. "É
motivo de orgulho que a
nossa empresa conseguiu
esse selo. Isso mostra o
nosso compromisso com a
qualidade."
disse
Aureliano (diretor da
empresa).

9/10/2018, 20:00
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Escritora curraisnovense Eva
Trabalho social de motociclistas
é homenageado pela Assembleia Salustiano tomou posse na ALAMP

A
Assembleia
Legislativa do Rio
Grande
do
Norte
reconheceu e prestou
homenagens em sessão
solene
aos
motociclistas
que
contribuíram, através de
seus clubes, com ações
sociais para o Estado.
"Cada cidade é uma casa
da gente. Cada amigo,
um laço que não se
desfaz. Nossa jornada
não termina nunca.
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Temos compromissos
com
valores
e
transmitimos isso no
serviço que prestamos à
sociedade", destacou
Maria das Graças dos
Santos Medeiros, uma
das homenageadas. Com
dezenas de motoclubes
espalhados pelo Rio
Grande do Norte, os
m o t o c i c l i s t a s
congregam associações
com membros que, pela
reunião coletiva, se

propõem a melhorar
individualmente visando
os
interesses
da
sociedade. Com o ideal
de liderança a ser
seguido na comunidade
em que se situam,
acabam influenciando o
comportamento das
pessoas à sua volta pelo
poder do exemplo. O
Cactus Moto Clube em
Currais Novos é um
exemplo de trabalho em
benefício da região.

A competente escritora de
Currais Novos Eva Salustiano
viveu um momento único na
sua vida que aconteceu em
Natal, quando da posse na
Associação Literária e
Artística de Mulheres
Potiguares - ALAMP. A
Associação Literária e
Artística de Mulheres
Potiguares - ALAMP - teve
como alicerce o Projeto
Difusão da Literatura
Feminina Potiguar, ambos
idealizados e criados pela
professora Flauzineide de
Moura Machado (Neidinha).
Este tinha o propósito de
incentivar a leitura, cujas
atividades foram iniciadas em
2003, na Escola Estadual

9/10/2018, 20:00

Berilo Wanderley em Natal/
RN. O projeto expandiu suas
atividades em outros cenários,
dentre os quais estão:
Angicos, Areia Branca,
Florânia, Mossoró, Ceará
Mirim,
Parnamirim
e
Fortaleza/CE, caminhando em
praças, desfilando nas ruas e
em várias instituições.
Alcançou sua maturidade,
transformando-se
em
Antologia Literária de
Mulheres Potiguares, em
2016, sob a coordenação da
Professora Flauzineide. Em
dezembro de 2016 o projeto
recebeu o apoio de Dra.
Juçara Valverde, presidenta da
UBE/RJ e transformou-se em
uma Antologia cognominada

Literária Feminina Potiguar.
Em 2017, um sonho de 2011
foi realizado e a professora
Flauzineide movida de uma
grande vontade e incentivada
por algumas parceiras, criou
a Associação Literária e
Artística de Mulheres
Potiguares - ALAMP -,
difundindo a produção das
mulheres, primando pela
descoberta de novos talentos
literários e culturais,
proporcionando a produção
de
uma
plêiade
de
conhecimentos. hoje a
ALAMP é composta de 115
mulheres de diversas cidades
do RN e mesmo de outras
cidades e também de outro
país “Portugal”.
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Dr. Vilton Cunha visitou a China

O ex-prefeito de Currais
Novos visitou a China onde
participou de uma feira
internacional de energia solar
e aproveitou para conhecer
melhor o país que em breve
será a maior economia do
mundo. Ele visitou Hong Kong
,Guangzhou (Cantão), Xangai
e Pequim. Um breve histórico
recente de uma das civilizações
mais antigas do mundo: em
1937, o Japão invadiu a China,
dando início a guerra sinojaponesa e ocupou vários
territórios. Em 1945, com a
rendição
do Japão na 2ª
guerra mundial, a China
retomou seus territórios mas
começou a guerra civil: de um
lado o partido nacionalista de
Chiang Kai-Shek; do outro, o
partido comunista, de Mao
Tsé-Tung, que saiu vitorioso e
assumiu o poder em 01/10/
1949, fundando a República
Popular da China. Em 1950, a
China já tinha uma super
população: 550 milhões (o
Brasil, 55 milhões). Hoje, 1,4
bilhão (Brasil 208,5 milhões).
Com a morte de Mao, em 1976,
disputas internas no partido
comunista chinês provocaram
instabilidade institucional, mas
em 1978, assumiu o comando
do país O pragmático Deng
Xiao-Ping - "não importa a cor
do gato, se ele come ratos" criador da economia de
mercado socialista, adotada e
aperfeiçoada por seus
sucessores, até os dias de hoje,
com Xi Jiping. Desde então, a
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China cresce sem parar, a
taxas elevadíssimas (média de
10% ao ano nos últimos 40
anos). Com população muito
pobre até o final do século
passado, hoje a China moderna
já é a principal protagonista no
comércio global e exibe
números inacreditáveis de
serem conquistados em tão
curto espaço de tempo, que vai
desde o aumento vertiginoso
do produto interno bruto (PIB),
à drástica redução da pobreza
melhorando muito o índice de
desenvolvimento humano
(IDH). Uma China onde as
coisas acontecem com
extrema rapidez. Quando
estive lá, pela 1ª vez, em 2011,
estava sendo entregue a 1ª
linha de trem bala, ligando
Pequim a Xangai. 1.400 km.
Aqui no Brasil, se falava no
trem Rio-Campinas, de 600
km. Estive em Aparecida(SP),
em 2013 e o prefeito da cidade
me mostrou o local que seria
desapropriado para a
construção da ferrovia...
Percorri 3 mil km na China, em
trens de alta velocidade: 340
km/h. Só neste ano de 2018,
serão entregues 3.500 km de
novas linhas desses trens e até
2020, um trem com velocidade
de 600 km/h. Obras
sofisticadas e caras, como
metrôs e túneis - com trechos
subaquáticos como em Hong
Kong e Xangai - rodovias
perfeitas feitas em toque de
caixa, pontes enormes (a maior
ponte do mundo, já está pronta

e liga as ilhas de Hong Kong a
Macau, que exigiu a criação de
ilhas artificiais no mar). Carros
novos - inclusive elétricos circulando nas ruas das
grandes cidades; estações de
trens e aeroportos lotadíssimos;
comércio movimentado; pontos
turísticos cheios de chineses.
Institucionalmente, o país é
uma república socialista de
partido único: o partido
comunista chinês que através
das suas representações como o Congresso Nacional do
Povo (parlamento) - escolhe
os dirigentes em todos os níveis
e estes fazem as nomeações
no executivo, legislativo e
judiciário, em sintonia com os
órgãos superiores (politburo e
conselho do Estado). Partido e
Estado são intrínsecos.
Concurso público? muito
pouco. Quase tudo é
nomeação, com mandato.
Inclusive juiz, promotor,
prefeito, governador de
província, etc.. Conta com
expressivo e forte apoio
popular. Há um respeito muito
grande com as autoridades.
Mao Tsé-Tung, que morreu há
42 anos, é venerado. Segredo
do sucesso? Trabalho;
trabalho; trabalho... Muito
trabalho! Parece que todo
mundo trabalha. Muitos jovens
que até parecem menores de
idade, que significa maior
capacidade para lidar com
novas tecnologias, como forma
de pagamento de compras,
amplamente feita pelo celular.

Curraisnovense Claudio Richardson vence Copa
Brasil de Marcha Atlética em Bragança Paulista/SP
O currais-novense Claudio
Richardson dos Santos,
confirmou o favoritismo e
venceu a prova dos 50 km
marcha atlética em circuito
montado na Avenida Alpheu
Grimelo, em Bragança
Paulista (SP), pelo Troféu
Brasil Caixa de Atletismo. O
atleta estabeleceu o recorde
do Troféu Brasil, prova
disputada pela primeira vez
nos 50 km. Claudio
Richardson dos Santos
(AABB Currais Novos) foi o
grande campeão aos 35 anos
de idade, com 4:44:20. Ele
já venceu nove vezes a Copa
Brasil de Marcha Atlética da
distância. Parabéns a esse
herói.

Papa Francisco recebe presente
feito por artista acariense
O Papa Francisco recebeu
em mãos um presente
especial feito pelo artista
acariense Adriano Campelo:
Trata-se de uma escultura
entalhada em um lápis grafite,
com cerca de 5 centímetros,
da imagem de Nossa
Senhora Desatadora dos
Nós. A obra foi entregue pelo
Arcebispo Emérito da
Arquidiocese de Natal Dom
Heitor de Araújo Sales.
"Como o Papa Francisco é
muito devoto de Nossa
Senhora Desatadora dos
Nós, então escolhi a imagem
dela para a escultura.
Demorei uma semana para
concluir", disse Campelo. O
presente foi levado ao
Vaticano passada pelo padre
Flávio Medeiros, que também
é de Acari, e trabalha como
cerimoniário da Basílica de
São Pedro, no Vaticano. Sobre
a razão para a lembrança
entregue ao Papa, Campelo
explicou que a ideia é
retribuir pelos dons que o
padre
Flávio
vêm
conseguindo junto à Basílica
de São Pedro para a
Paróquia de Nossa Senhora
da Guia, padroeira de Acari.
"Todos os anos o padre Flávio
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prestigia a festa da nossa
padroeira. Este ano, inclusive,
ele trouxe uma coroa em prata
e mais 12 velas que foram
acesas durante a Missa do
Galo, celebrada no Vaticano. A
coroa foi colocada por alguns
momentos na imagem de
Nossa Senhora da Guia, e as
velas foram novamente
acesas, desta vez durante as
novenas", ressaltou o escultor.
O sacerdote também levou
para Acari relíquias dos corpos
dos papas Pio IX e João XXIII.
"Fico muito feliz em poder
contribuir
com
o

enriquecimento da nossa
paróquia. Fui batizado em
Acari e minha família é toda
acariense. Tenho muito amor
por esta cidade, por seu povo
e também por Nossa Senhora
da Guia. E fico muito honrado
em também poder levar este
presente para o nosso Santo
Papa. O Adriano Campelo é
um jovem escultor de muito
valor e muitos dons. O trabalho
dele, sem dúvida, é belíssimo.
Tenho certeza que o Papa
Francisco vai ficar lisonjeado
e bastante agradecido",
comentou padre Flávio.
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Prefeitura de Currais Novos entregará 127 títulos
de moradia a famílias do "Alto de Santa Rita"

Uma grande vitória para 127
famílias do bairro "Alto de Santa
Rita" em Currais Novos foi
conquistada com a entrega
realizada pela Prefeitura
Municipal dos títulos de posse
de Unidades Habitacionais do
Governo Federal construídas no
ano de 2006 no "Conjunto
Gilberto Lins". A solenidade será
realizada no Pátio da Capela de
Santa Rita contou com a presença
do Prefeito Odon Jr, secretários
municipais, e moradores. Para a
concretização
desta

regularização fundiária, a
Prefeitura Municipal de Currais
Novos realizou entrevistas,
estudo social das famílias, a
situação socioeconômica de
cada uma delas, e fez um
diagnóstico de vulnerabilidade
do bairro e da infraestrutura
básica existente naquela
localidade. De acordo com a
equipe técnica do Setor de
Habitação e de Assistência
Social da SEMTHAS, pouco mais
de 95% destes títulos serão em
nome de mulheres e 57% das

famílias são beneficiárias do
Programa "Bolsa Família". Com
esta entrega de títulos, a
Prefeitura Municipal de Currais
Novos legitima a posse da
moradia destas famílias que há
mais de 10 anos sonhavam com
esse documento. Após esta
regularização, a equipe técnica
iniciará o processo da
regularização de moradias no
bairro Dr. José Bezerra de Araújo,
e posteriormente do Conjunto
Habitacional localizado no bairro
Dr. Sílvio Bezerra de Melo.

Curraisnovense dá palestra
a estudantes da LAB TV

Com larga experiência em
sonorização profissional e
TV, o técnico de som Herry
Filho ministrou palestra para
a turma de estudantes da
LAB TV. Ele falou de
televisão, especificamente
do canal 4 das Sidy's e sobre

Fala Barbosa
Senhor redator repetitivo! Realizado com sucesso o segundo grande concurso relâmpago
do "FALA BARBOSA" (O QUE VOCÊ DESEJA PARA O FUTURO DO NOSSO
BRASIL?) e como dessa vez foram cinco candidatos que participaram, aproveito para
agradecer nominalmente, PIANO, Dr. EDUARDO PONTES, DONA CIDA DOS
CORREIOS, DONA ANUNCIADA APOSENTADA CAIXA DA CAIXA E Drª
MARIA AUGUSTA DA ODONTOMED. Foi feita como da outra vez uma votação
entre os próprios candidatos, e desta vez o grande vencedor foi, foi, foi nada menos que
o velho-moço Dr. EDUARDO PONTES, mais conhecido como Dudú...

É ele quem vai levar um bacana troféu em nome do "FALA BARBOSA". Agradeço
também, o meu amigo Dr. ARISTÓBULO do Fórum que perdeu um bom tempo
contando os votos para decidir vencedor o Dr. Dudú. Até 2022, "SE DEUS
PERMITIR", como dizia o bom radialista ADAILSON PEREIRA no seu programa
noturno (PROGRAMA DA NOITE da Rádio Ouro Branco)

Barbosa
Rua Maria Augusta Pereira 180
Parque Dourado
Apoio cultural: Piano Peças e Serviços
AV: Baldômero Chacom 475- TEL: 3412- 2244
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o enorme mercado de
trabalho que está aberto
para jovens que queiram
ingressar na área de
televisão, rádio, produtora
de vídeos e fotografia. Herry
Filho enfatizou a importância
do mercado e as

perspectivas que ele
oferece. Muitos jovens
procurando conhecer
ficaram encantados com
isso. São milhares de
empregos ligados à TV, rádio,
fotografia ou sonorização em
Currais Novos.
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Mazenilde Teixeira Alves
aniversaria dia 27/10. Na voto com
a pequena Lívia.

A Caicoense Laiza Brunet Alves
comemora aniversário dia 20 de
outubro. Parabéns!

A vereadora Zefinha Moura aniversaria dia 14 de outubro.
Parabéns de amigos e familiares.
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Itamar Nóbrega aniversaria dia 16
de outubro. Vai fazer festa pra
comemorar com a família.

Dia 15/09 aniversariou o Juíz
Dr. Marcus Vinicius. Recebeu
parabéns de amigos e familiares.

Hessi Ramos aniversariou dia 19 de
setembro. Parabens de familiares e
amigos.

O empresário Manoel Filho
aniversariou dia 21/08. Na foto com
a esposa e uma irmã. Parabéns!
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Fernando Quintiliano aniversaria
dia 27 de outubro. Parabens de
todos do Jornal A Notícia.

O empresário Clidenor (Loja do
Agricultor) aniversariou dia 7 de
outubro. Parabens!

Herry Francis Raiane Alves aniversaria dia 16 de outubro.
Na foto ao lado dos seus 3 filhos. Parabéns!!!

