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N ão é difícil você conversar com alguém e de repente o 
assunto “pressão alta” vir à tona. Provocada por uma 
série de fatores, principalmente por herança dos pais, ela 

pode ser agravada  pelo alto consumo de sal, fumo, bebidas 
alcoólicas, sono inadequado, obesidade, estresse e taxa alta de 
colesterol. Além desses fatores de risco, a Hipertensão aumenta 
com a idade e o envelhecimento das artérias. É preciso aprender 
a conviver com a doença que não respeita faixa etária. Ela pode 
acometer crianças, adultos e idosos. E segundo levantamento 
da OMS- Organização Mundial de Saúde- pelo menos 40% dos 
adultos acima de 25 anos já tem a doença instalada. Ou seja, um 
bilhão de pessoas em todo o mundo. No Brasil, cerca de 20% 
da população é portadora da Hipertensão e 50% dos obesos, 
tem a doença. Mas, como diminuir essa estatística e melhorar a 
qualidade de vida dos hipertensos? 
Torna-se necessário conscientizar a população que inicialmente, 
a doença não emite sinais e grande parte dos hipertensos não 
apresentam sintomas. A doença é silenciosa e só se manifesta 
quando está em estado adiantado. Para que você entenda melhor, 
funciona assim: quando nossas artérias perdem a capacidade de 
contrair e dilatar e o volume sanguineo se torna alto, exigindo maior 
velocidade para circular, temos o aumento da pressão arterial. O 

sangue, bombeado pelo coração com maior intensidade, provoca 
um desgaste do revestimento interno das artérias que sofrem 
lesões, facilitando o acúmulo de placas de gordura, contribuindo  
para a diminuição do seu calibre. O deslocamento dessas placas 
de gorduras também podem provocar a formação de trombos 
levando ao seu entupimento. Quando esta artéria entupida está 
localizada no cérebro, poderemos ter um AVC (Acidente Vascular 
Cerebral). Caso o entupimento ocorra no coração, pode causar um 
infarto e quando acontece nos rins, provoca insuficiência renal. 
Agora que você já sabe como se instala a pressão alta no seu corpo, 
vamos ver como pode-se conviver com ela. É importante dizer 
que o tratamento nem sempre exige uma ação medicamentosa 
mas, caso seja receitada pelo médico, obedeça mesmo que 
esteja sentindo-se bem. A visita periódica ao cardiologista é 
fundamental. Além disso, cultive  hábitos de vida saudáveis como 
caminhar mais, utilizar a escada ao invés do elevador, manter o 
peso através de uma alimentação adequada e substitua parte 
de sal na comida por temperos.  Leve a sério a recomendação 
de evitar se estressar com os problemas do dia-a-dia. Aproveite 
bem seus momentos de lazer, aproxime-se de pessoas alegres 
e positivas. A vida vai ficar mais fácil e a pressão sanguínea mais 
controlada.

por Liana Melo - Bióloga

HIPERTENSÃO,
COMO 
CONVIVER 
COM A 
DOENÇA

REPORTAGEM DA CAPA

Clínica Stella Fernandes,
SAÚDE, BEM ESTAR E ATENDIMENTO HUMANIZADO EM CURRAIS NOVOS

Odontóloga, Stella reúne equipe de profissionais da saúde que 
acredita no compromisso com a Ética, Respeito ao Paciente, 

Valorização da Vida e Transparência nas Relações com a Sociedade.
Nova Clínica é uma opção diferenciada no Pólo de Saúde do Seridó
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REPORTAGEM DA CAPA

O sonho da Odontóloga Stella Fernandes em proporcionar  
um serviço de excelência, através de um atendimento 
humanizado promovendo a saúde e o bem estar dos 

seus pacientes foi realizado mês passado com a abertura da 
Clínica Stella Fernandes, em Currais Novos. Com uma equipe 
Multidisciplinar formada por profissionais especialistas e 
ampliando os serviços médicos, odontológicos e estéticos, a 
clínica instalada na avenida Teotônio Freire, centro da cidade, 
tem modernas instalações e é totalmente climatizada. Na 
clínica, que tem 250 m² de área, o paciente encontra uma 
recepção aconchegante com TV, brinquedoteca e consultórios 
em salas decoradas e iluminadas para o atendimento de adultos 
e crianças. O projeto é da arquiteta Aureanny D’Almeida e 
ambientação de Corina Medeiros Designer.
“Queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas e, ao 
mesmo tempo, proporcionar aos profissionais, nossos parceiros, 

condições de trabalharem em um empreendimento de ponta” 
diz a entusiasmada odontóloga e empreendedora. Assim, a 
Clínica Stella Fernandes prioriza oferecer à clientela e a sua equipe 
profissional conforto e funcionalidade, como por exemplo, 
colocando à disposição total acessibilidade nas salas, corredores e 
banheiros que possuem adaptações para cadeirantes e pacientes 
com necessidades especiais, salas de expurgo e esterelização 
individualizadas seguindo as normas dos órgãos competentes. 
A clínica atende aos convênios Amil, HapVida e Uniodonto e 
também particular.
O desafio do dia-a-dia é oferecer qualidade e eficiência. Os 
profissionais da Clínica Stella Fernandes buscam constante 
atualização profissional em suas áreas, visando obter melhores 
resultados nos diagnósticos, procedimentos e tratamentos dos 
seus pacientes. A clínica pretende ainda estabelecer parcerias 
com outros profissionais interessados em atender a sua clientela.

Nosso atendimento é de alto padrão e diferenciado. 
Nossas instalações confortáveis e modernas. 
Estamos no centro da cidade, com fácil acesso”

OS PROFISSIONAIS DA CLÍNICA STELLA FERNANDES

Dra. Stella Fernandes
Cirurgiã-Dentista

Especialização em Odon-
topediatria, Dentística 
Estética e Restauradora, 
Endodontia (canal), Aten-
dimento a Pacientes Por-
tadores de Necessidades 
Especiais e Clínica Geral.

Dra. Laís A. S. de Góes
Cirugiã-Dentista

Clínica Geral, Restaurações 
Estéticas, Clareamento 
Dental Caseiro e de 
Consultório.

Dr. Marcelo B. Brandão
Médico

Exames de ultrassono-
grafia de Abdômen, Vias 
Urinárias, Próstata, Obs-
tétrica, Pélvica, Transva-
ginal, Mamária e Tireóide. 
Medicina do Trabalho e 
Clínica Geral.

Dra. Odimeire Azevedo
Esteticista e Cosmetóloga

Tratamentos de Celulite, Estrias, Gordura Localizada, 
Flacidez, Limpeza e Hidratação da pele, Rugas e 
Envelhecimento da Pele, Atendimento de Pré e Pós-
Operatório em Cirurgia Plásticae e Pós-Parto, Ultra-som, 
Endermologia, Drenagem Linfática Manual, Dermaroller.

Dr. Igor Fernandes e Silva
Cirugião-Dentista

Cirurgia Oral, 
Implantodontia e Clínico 
Geral.

Dra. Leyse Costa
Nutricionista

Avaliação Antropométrica, 
Avaliação e Orientação 
Nutricional, Dietas Perso-
nalizadas, Estética, Avalia-
ção Bioquímica, Cardápio 
Familiar, Suplementação, 
Dietas e Orientações Pré 
ou Pós-cirurgias

Dr. Jadson D. M. de Góes
Cirugião-Dentista

Ortodontia (aparelho 
dentário) e Clínico Geral 
(restaurações, extrações, 
limpeza, urgências).

Dr. Mario Diniz
Cirugião-Dentista

Ortodontia, Prótese 
Dentária e Clínico Geral.

Dr. Leandro Ovídio
Cirugião-Dentista

Endodontia (canal), Cirur-
gia Oral, Implantodontia e 
Clínico Geral.

Dra. Raíza Gorgonho
Cirugiã-Dentista

Prótese Dentária, Estética 
e Clínica Geral.

Dr. Everson Fernandes
Cirugião-Dentista

Cirurgia Oral e Clínico 
Geral (restaurações, 
exodontias, limpeza, 
urgências).

AGENDE SUA CONSULTA
AV. TEOTÔNIO FREIRE, 589 

CURRAIS NOVOS-RN
TEL: (84) 3412-2153

CRO-RN: 2613

CRO-RN-3466 

CRO-RN: 3770 CRO-RN-3764 

CRO-RN-4373 

CRM-4580CRO-RN-3753 

CRO-RN: 3498 CRN6/13886CRO-RN-3111 
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ASSÚ NATUREZA

Assú, a Capital

Brasileira dos Baobás

» Gerson Luiz

E m todo o mundo, eles chamam à atenção. Possuindo 
troncos que chegam a 11 metros de circunferência e altura 
de até 25, os Baobás plantas nativas da ilha de Madagascar, 

África e Austrália, também são encontrados no Brasil. No Rio 
Grande do Norte, 11 exemplares da árvore localizados na Fazenda 
Curralinho, Lagoa do Piató, na cidade de Assú formam o maior 
conjunto da espécie conhecido na América do Sul. As versões 
sobre a sua origem no local são variadas. Cientistas acham que 
pássaros africanos que cruzavam o Oceano Atlântico vindos da 
África, antes da colonização do Brasil, trouxeram as sementes 
e espalharam na área. O relato oral da ex-escrava Possidônia 
Moisés transmitido através das gerações fala de um português 
chamado Zumbinha, traficante de escravos, responsável 
pelo plantio dos Baobás no ano de 1600. Discrepâncias de 
informações à parte, eles continuam encantando os nativos e os 
visitantes, fazendo de Assú na região Oeste do Estado, a capital 
brasileira dos Baobás.
Imponente, a árvore venerada na África como tendo sido a 
primeira criada por Deus na Terra, tem na circunferência do 
seu tronco oco uma serventia que causa espanto: funcionando 
como uma cisterna natural, o Baobá armazena durante os meses 
de chuva até 100 mil litros d’água. Já o fruto, chamado mukua, é 
parecido com um coco verde e guarda em seu interior sementes 
cobertas com um pó de sabor agridoce. Análises revelaram que 

Conjunto de 11 árvores exóticas 
na fazenda Curralinho é o maior 
do Brasil Fo
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Na foto do Rapadura Biker, dois exemplares de Baobás.

esse pó possui cinco vezes mais potássio que bananas, três 
vezes mais cálcio do que o leite e até seis vezes mais vitamina 
C do que laranjas. A casca da árvore é utilizada na fabricação 
de tecidos e corda. E não para por aí a sequência de benefícios 
proporcionados pelo exótico Baobá. Ao utilizar suas sementes, 
por exemplo, pode-se extrair um óleo rico em Vitaminas A e F, 
além de Ômega 3 e 6, benéfico no tratamento das doenças de 
pele como Eczema e Psoríase. As folhas, por sua vez, são ricas 
em betacaroteno e um pó obtido delas é usado para tratar asma, 
anemia, reumatismo e diarreia.
Os 11 Baobás da Fazenda Curralinho transformaram-se em 
referência nacional. O Ambientalista Haroldo Mota, presidente 
da ONG Baobá, de Natal, afirma que esse é o conjunto de 
árvores adultas maior do Brasil. No Estado de Pernambuco, 
precisamente em Pojuca e praia de Porto de Galinhas, segundo 
ele, existem Baobás, porém ainda pequenos. O Pesquisador e 
Viveirista Florestal Gilberto Vasconcelos, autor do livro Mapa 
dos Baobás, resultado de um trabalho de mapeamento de 
90% das árvores existentes no país feito entre 2009 e 2011, 
ainda aponta a existência de exemplares, aqui no Rio Grande 
do Norte, além de Assú, em Ipanguaçu, Macaíba, Pedro Velho, 
Nísia Floresta e Natal. A fazenda Curralinho, de propriedade 
do agropecuarista Arivonaldo Bezerra Galvão, fica a 25 km de 
Assú, sentido Mossoró com acesso pela BR 304.

O BAOBÁ DO POETA E DO PEQUENO PRÍNCIPE EM NATAL-RN

O Baobá do Poeta, em Natal, salvo pelo escritor e advogado Diógenes da Cunha 
Lima que comprou o terreno de 700 metros quadrados onde está plantado, 
evitando assim que fosse arrancado, é o maior do Brasil em circunferência: 17,5 
metros e tem 18 de altura. Diógenes conheceu a imponente árvore ainda menino 
e encantou-se por ela. Durante trinta anos desejou cuidar do Baobá. Quando 
soube que o terreno seria vendido e o Baobá arrancado para dar lugar a um 
prédio, comprou-o. Hoje, quem passa pela rua São José, bairro da Lagoa Seca, tem 
o privilégio de vê-lo preservado. Estudantes agendam visitas e até um dono de 
um circo foi visitar o Baobá com todo o elenco. As bailarinas, mágicos e palhaços 
realizaram debaixo da árvore um show em sua homenagem.
O escritor Luís da Câmara Cascudo defendeu a tese que essas árvores vieram para 
o Brasil trazidas pelos sacerdotes africanos, transformados em escravos. Aqui seriam 
utilizadas em rituais religiosos. Outros historiadores dizem que foi o conde Maurício 
de Nassau que trouxe os Baobás para o Nordeste quando criou o Jardim Botânico, 
no século XVII, em Recife. Acredita Diógenes da Cunha Lima (embora tenha sido 
contestado por historiadores) que o Baobá da rua São José inspirou Antoine de 
Saint-Exupéry a inseri-lo como personagem no livro O Pequeno Príncipe. O piloto e 
escritor teria conhecido o Baobá nos anos 30 do século XX quando esteve em Natal 
em companhia de Jean Mermoz, pioneiro da aviação comercial na travessia do 
Atlântico e foi hóspede de Dona Amelinha Machado, dona do terreno e do Baobá.

Baobá em Natal, Rua São José, Lagoa Seca.Flor do Baobá, flora uma vez por ano por apenas 24 horas.

Gilberto Vasconcelos, autor do livro Mapa dos Baobás na fazenda Curralinho. Mukua, o fruto do Baobá
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POLÍTICA

Ú nica mulher com assento na Câmara de Vereadores de 
Assú, Maria Elizangela Albano, nascida no Quixeré, Zona 
Rural, cresceu vendo os pais Luís Albano de Souza (in 

memória) e Maria Batista Sobrinho acompanhando as lutas 
políticas da cidade, embora nunca disputassem cargos eletivos. 
Um dia, já adulta, recebeu um convite para filiação partidária. 
Era preciso preencher a cota de mulheres, uma das exigências 
da Lei Eleitoral. Funcionária pública, Eli, como é carinhosamente 
chamada, não só aceitou o convite, como candidatou-se, lutou, 
ficou na suplência e logo depois assumiu a cadeira. É vereadora 
pelo partido PSD e faz oposição responsável, segundo ela, ao 
Prefeito Ivan Júnior. E cobra do Executivo Assuense maior 
agilidade na resolução dos problemas da Saúde e da Educação, 
duas áreas necessitadas de ações mais incisivas por parte da 
Prefeitura. Como almeja todo político, Maria Elizangela, claro, 
gostaria de um dia ser a gestora da Prefeitura de sua cidade. 
Mas, não agora. Por enquanto, diz ela, sou jovem na política. 
Quero aprender mais, servir mais. E desejo eleger-me mais uma 
vez Vereadora.
A mãe de Najla Candilla e Tuanne Luize Albano Cortez, 
casada com o Fruticultor Gedilson Peixoto Cortez, faz questão 
de ressaltar que exerce com muita vigilância o seu papel 
de opositora da administração de Ivan Júnior, mas sempre 
respeitando os acertos da gestão municipal. “Quando são 
ações ou obras que beneficiam a população, a vereadora 
aplaude, diz cheia de convicção. No entanto, quando a gestão 
municipal erra, ela defende com veemência os sentimentos 

da população. Sua maneira de fazer política diverge de alguns 
companheiros de plenário. Mas, nada pessoal ou pelo fato de ser 
mulher. Maria Elizangela Albano enfatiza ainda que o número 
baixo de mulheres na politica é o reflexo de uma sociedade 
ainda patriarcal. Mesmo estando no século XXI, as decisões são 
tomadas em sua maioria pelos homens. Graças a mulheres que 
não se intimidam diante dessa supremacia, rompem barreiras e 
ultrapassam obstáculos, diz a vereadora, “Estamos caminhando 
para uma sociedade em que homens e mulheres serão tratados 
de forma igualitária”.
Atenta às demandas populares, a vereadora Elizangela acredita 
na Educação como uma das bandeiras de luta do seu mandato. 
Dai vem a sua admiração pela Deputada Fátima Bezerra, 
responsável pela articulação junto ao Governo Federal para 
implantação de 13 unidades do IFRN no Estado, além do 
Campus da UFERSA em Assú, dando oportunidade a que os 
estudantes possam fazer na cidade o curso de Medicina. Algo 
grandioso no processo educativo e formação profissional 
da região, pondera a vereadora. Outra área de interesse de 
Elizangela é a Saúde. Como funcionária pública, Agente de 
Endemias do Município, ela conhece de perto a situação em 
que se encontram os postos de Saúde do município, o déficit 
de profissionais, a falta de medicamentos, enfim, um conjunto 
de fatores que prejudicam o atendimento médico da população 
mais carente. A vereadora Maria Elizangela Albano tem feito a 
sua parte como representante do povo cobrando, na tribuna da 
Câmara Municipal de Assú, providências ao Prefeito Ivan Júnior.

ASSÚ

ELIZANGELA ALBANO, A FORÇA
DA MULHER NA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSÚ
Vereadora do PSD faz da Saúde e Educação as bandeiras do seu primeiro mandato

CULTURA

C omemorando 288 anos da festa de São João mais antiga 
do mundo, a Prefeitura Municipal de Assú realizou 
os festejos do padroeiro da cidade, São João Batista, 

apresentando uma programação diversificada reunindo bandas 
de forró, concursos de quadrilhas matutas, festival de sanfonas, 
artesanato, comidas tradicionais do período e as tradições de fé 
e alegria, características do povo assuense. A festa, que contou 
com a presença de caravanas das cidades vizinhas do Vale, 
segundo Dailson Machado, Secretário de Juventude, Esportes, 
Eventos e Turismo, teve inicio no dia 13 de junho, dia de Santo 
Antônio e foi encerrada no dia 24, dia de São João Batista. Entre 
as atrações, o destaque foi a Banda Aviões do Forró.
Durante 10 dias, Assú viveu o frenético ritmo que a grandeza 
da festa impõe. Conterrâneos ausentes voltaram à cidade e 
famílias inteiras se reencontraram ao som de muito forró. Assú 
se revestiu de alegria e devoção. As ruas, avenidas, praças, casas 
e até as repartições públicas exibiram uma decoração especial: 
bandeirolas, fogueiras, chapéus de palha, foram alguns dos 

motivos utilizados pela população para homenagear a festa 
de São João Batista, transformando a cidade inteira em imenso 
arraial. Assegura Dailson Machado que o evento gera emprego 
e renda aquecendo a economia do Município por todo o mês 
de junho beneficiando o comércio, hotéis, restaurantes e a 
população.
O pároco local, o padre Flávio de Melo também comemorou o 
sucesso da festa este ano. A arrecadação liquída da paróquia, 
R$ 174. 679,75, superou todas as expectativas e foi superior, 
inclusive, à arrecadação da Catedral de Santa Luzia em Mossoró, 
cidade com o número quatro vezes maior de habitantes que 
Assú. Disse ainda o padre que 10 % desse valor será destinado ao 
seminário Santa Terezinha, ficando o restante para as obras de 
revitalização da Matriz de Assú. A festa de São João foi encerrada 
no dia 24 com uma grandiosa procissão que partiu da Matriz e 
percorreu mais de 5 km pelas ruas do centro. Promovida pela 
Prefeitura,  a festa contou ainda com o patrocínio do Governo 
Estadual e Petrobrás.

SÃO JOÃO DO ASSÚ,
288 ANOS DE TRADIÇÃO, ALEGRIA E FÉ

Shows, Quadrilhas Matutas, Artesanato, Gastronomia e a devoção ao 
santo padroeiro transformaram a Capital do Vale em grande arraial

» Gerson Luiz
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» Gerson Luiz
Fotos: Arquivo
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O espirito jovem de Fatima Maison faz com que cada mulher sinta-se úni-
ca, moderna, elegante, vestindo uma roupa clássica ou casual nos tama-
nhos 34 a 54, valorizando o look com acessórios estilosos.
Com duas lojas bem localizadas, uma em Currais Novos, Av. Cel José Be-
zerra, 117, centro e outra na Campos Sales, 609, no bairro do Tirol, Natal, é 
um endereço de prestígio para as mulheres de todas as idades.
O que não falta nas lojas de Fátima Maison são opções para compor o seu 
estilo, seja ele qual for. Vestidos, Calças, Shorts, Sapatos, Bolsas, Relógios, 
Bijuterias, tudo para que você possa dar um up no visual.

COSMÉTICOS

LANÇAMENTO DA DELICATA EM ASSÚ

F oi na véspera do Dia dos Namorados o lançamento da 
Delicata Brasilis, a inovação dos cosméticos em Assú. 
Com a presença dos seus criadores, os farmacêuticos e 

empresários Anderson Elias de Azevedo e Frederico Augusto 
Bezerra de Morais, a linha de produtos cosméticos que tem 
como diferencial qualidade, competitividade e preço acessível, 
foi apresentada à sociedade e às consultoras.

Kariza Medeiros, Professora com 
23 anos de experiência, sendo 15 
anos no SENAC de Assú/RN. 
“Os produtos da Delicata Brasilis 
são excelentes! Tanto na qualidade 
das formulações em si, quanto na 
apresentação das embalagens, 
que é o diferencial da empresa. 
Um produto para ter qualidade, 
depende muito da tecnologia 
empregada em suas embalagens e 
isso a Delicata brasilis soube fazer 
muito bem. Estou muito satisfeita 
em ter feito parte desse projeto.”

Meira  Janne, Consultora Máster
“É uma satisfação participar desse 
projeto tão bonito e interessante 
que é a Delicata Brasilis. Acredito 
no potencial da empresa e no re-
torno financeiro que nossas Con-
sultoras terão. Mesmo assim, só 
aceitei a proposta depois de ter 
realizado testes com minhas futu-
ras Consultoras, sobre a qualidade 
das embalagens, dos produtos e 
das fragrâncias que são deliciosas. 
Todas ficaram muito animadas em 
trabalhar com a marca.”

Tetê Pessoa, cantora da Banda 
Circuito Musical
“Os produtos da Delicata Brasilis 
são ideais para minha pele! Por 
isso topei usar e divulgar essa 
linha, que foi feita com muito 
carinho e profissionalismo. Eles 
deram um “up” no meu visual! 
Com a Delicata, me sinto segura 
e confortável antes de entrar no 
palco. Por isso eu uso, aprovo e 
recomento a Delicata Brasilis.”

Seja uma consultora Delicata Brasilis em Assú e Região:
(84) 9441 1068  -  9950 3373

Rua Lula Gomes - 264,
Centro - Currais Novos/RN
(84) 3431.1980

Rua 24 de Junho, 952
Centro, Assú/RN
(84) 3331.5611

» Gerson Luiz
Fotos: Arquivo
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 Matriz de Sant’Ana
um monumento de fé
Igreja foi construída como promessa à Nossa 
Senhora de Sant’ana agradecendo providência 
de uma chuva no ano de seca, em 1755

Q uem chega a Currais Novos, independente 
da crença, fica admirado com um de seus 
maiores e mais belos monumentos – a 

Matriz de Sant’Ana. Local de culto e adoração à 
padroeira da cidade, o templo foi construído em 
24 de fevereiro de 1808, ainda como uma simples 
capelinha para cumprir a promessa do coronel 
Cipriano Lopes Galvão. Com o passar do tempo, 
o estado material da antiga capela, já Matriz, não 
mais condizia com as cerimônias litúrgicas e o 
número de fieis. No dia 11 de outubro de 1889, 
o antigo templo foi demolido para dar lugar um 
monumento religioso, maior e mais bonito, que é o 
atual em estilo gótico romano, com detalhes rococó 
nos frontais.
“Esse foi um grande marco. Representava o 
crescimento da nossa cidade e da nossa paróquia. 
A construção da nova Matriz mexeu com a cidade 
e com o nosso povo, que participou das mais 
diferentes formas”, contou à Revista Seridó S/A, 
o pároco da Matriz de Sant’Ana, Padre Welson 
Rodrigues, 58 anos, nascido em Currais Novos e 
ordenado em 1986. Os detalhes interiores tornam 
a Matriz de Sant’Ana ainda mais encantadora. A 
igreja exibe em seu altar-mor (gótico com influência 
barroca) a imagem da padroeira, Sant’Ana – trazida 
de Recife ainda em 1808, pelo Capitão-mor Galvão 
– ladeada de São José e São Joaquim.

À direita do altar da missa está um grande Cristo Crucificado, esculpido em 
madeira de cedro, que complementa o cenário das celebrações religiosas. 
Internamente, as naves guardaram a mesma harmonia gótico-romano 
com influencias do rococó. “É um templo sagrado e como tal, recebe toda 
a atenção necessária. A paróquia tem uma logística para cuidar, manter e 
preservar todo esse acervo”, resume Padre Welson.

Outro detalhe rico da Matriz de Sant’Ana é o relógio de repetição. 
Um dos poucos no Rio Grande do Norte que funciona e está 
em perfeito estado. O mesmo foi presenteado pelo senhor 
Francisco de Oliveira Galvão, ainda em 1917. O equipamento 
até hoje adorna a torre da matriz, marcando o ritmo do tempo, 
assinalando os nossos momentos de tristezas e recordando 
instantes de alegria. “Diariamente o relógio de Sant’Ana repete, 
com um sinal sonoro, a chegada de cada hora cheia e emite um 
outro sinal para marcar a hora quebrada. Esse ato marca muitos 
em nossa cidade. Traz lembranças, recordações”, diz Padre 
Welson. Local de devoção e fé, a Matriz de Sant’Ana também 
serviu para guardar os restos mortais de algumas personalidades 
marcantes da história da cidade como o Capitão Mor Cipriano 
Lopes Galvão, Padre Manoel Joaquim, Monsenhor Paulo 
Herôncio e Monsenhor Ausônio Araújo, além de Adelmara 
Chacon de Mello.

A atual Igreja Matriz de Currais Novos, não lembra em nada aquela 
singela capelinha do passado longínquo. A última e grande 
reforma aconteceu em 1980 quando foi realizado um grande e 
meticuloso trabalho de restauração em toda madeira, as telhas 
e o forro, também de madeira, substituído por laje de concreto. 
Padre Ausônio contou bem os detalhes, em dois discursos 
pronunciados no dia 13 de julho de 1980, durante as cerimônias 
de reinauguração. “Este templo dedicado a Sant’Ana renovou-
se porque cristãos existem entre nós. Assim seja.”, disse o ainda 
padre, posteriormente monsenhor Ausônio Araújo. São muitos 
os curraisnovenses que tem histórias para contar e lembranças 
para guardar de fatos ocorridos na Matriz de Sant’Ana. Dona 
Maria da Silva é uma dessas pessoas. “Venho sempre que posso. 
Aqui fui batizada, fiz minha primeira comunhão, fui crismada 
e casei. Depois batizei todos os meus filhos. Também venho 
agradecer cada uma das bênçãos recebidas e fazer minhas 
preces. Essa igreja guarda muito da história da minha vida”.

CURIOSIDADES
1 - Em 1929, padre Ulisses Maranhão, 
vigário paroquial, juntamente com 
Manoel Tomaz de Araújo, construiu o altar 
da capela mor. Planejaram e edificaram a 
Gruta de Lurdes, pintada e decorada por 
dona Nenzinha, mulher de dr. José Neves, 
médico da cidade. Na gruta havia uma 
fonte perene que harmonizava com flores, 
folhas e pedras trazidas de Portugal.  Sob 
os efeitos da iluminação, compunham o 
mais belo recanto da igreja.
2 - A primitiva imagem de Sant’Ana 
passou muito tempo guardada em um 
banco, porque na época estava havendo 
muitos roubos de imagem. A imagem 
que ficou no altar foi encomendada para 
substituir a original.

SANTOS EXPOSTOS NA IGREJA 
Gruta Nª Senhora de Lurdes e Santa Bernadete
Nossa Senhora de Fátima
Coração de Maria
Nossa Senhora da Conceição
Nossa Senhora Aparecida
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
São Francisco
Santo Antonio de Pádua
São Sebastião
Santa Terezinha
Nossa Senhora Soledade
Nossa Senhora das Graças
São Tomaz de Aquino
Santa Joana D’arque
Santa Tereza

CURRAIS NOVOS RELIGIÃO

» Denise Santos
Fotos: Alberanir / Mazilton Galvão
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CURRAIS NOVOS NATALEVENTO ECONOMIA

O evento aconteceu dia 12 de julho com uma nova proposta cultural
e novo formato. Comidas típicas, artesanato e show com Camila Masiso.

A ideia dos organizadores foi resgatar a proposta inicial da 
feira, que reúne um grande número de currainovenses 
todos os anos. Logo pela manhã, a programação foi iniciada 

com o Passeio Cultural dos grupos em um grande cortejo pelas 
ruas da cidade, seguindo em direção à Praça Cristo Rei, centro de 
Currais Novos onde houve a abertura oficial da Feirinha de Sant’na. 
“Logo depois das falas oficiais, a festa começou nos estandes e no 
palco com apresentações culturais e musicais. Nesse momento 
os expositores já estavam com as comidas típicas prontas para 
degustação”, disse Max Rosan, membro do grupo gestor da feira.
Este ano foram utilizadas tendas padronizadas medindo 4x4m e 
6x6m. Os expositores identificados visualmente através do uso de 
camisetas com a logomarca do evento. As mudanças aconteceram 
também na organização do evento. A formação de um grupo 
gestor de voluntários com a participação da imprensa local, o 
apoio da Prefeitura, parcerias com a CDL, FECOMERCIO, SEBRAE 
e empresas deram uma nova roupagem à feira. “Tudo que esse 
grupo decidiu fazer na feirinha desse ano, veio muito do que foi 
ouvido. A população queria o restabelecimento da feirinha como 
era antigamente. Um evento saudável voltado para a família e 
amigos”, disse Rudson Cunha, outro gestor.

A parceria com entidades como SEBRAE e FECOMERCIO 
acrescentou mais um ponto positivo da feirinha desse ano. 
Além das tendas do SEBRAE, uma das grandes atrações do 
evento foi a cantora Camila Masiso, de Natal, patrocinada pela 
Federação do Comércio. Novos critérios foram adotados pela 
organização, cumpridos pelos expositores como a abertura e 
encerramento com horários estabelecidos. “Estamos felizes 
com as mudanças, diz Maria das Graças Santos, culinarista. A 
feirinha começava de manhã e terminava à noitinha. Depois 
começava no final da tarde. Isso prejudicava quem fazia 
comida e não vendia”.
Outros diferenciais dessa edição foram a criação do espaço 
criança, apresentações de grupos culturais da cidade e 
região, novo layout com tendas padronizadas substituindo as 
barraquinhas, espaço imprensa, espaço família, e a revitalização 
do reencontro dos amigos e das famílias na Feirinha. “Esse foi o 
nosso grande objetivo. Que todos viessem prestigiar o evento, 
trazendo sua alegria. A feirinha é um evento para a família. Não 
medimos esforços para fazer um dia muito especial na vida 
da nossa comunidade”, declarou Marcia Barbosa, Relações 
Públicas da CDL e integrante do grupo que organiza a festa.

» Denise Santos
Foto: Mazilton

» Luciano Kleiber

AGN - Agência de Fomento do RN
é exemplo de eficiência e gestão operacional

F omentar o desenvolvimento econômico e sustentável do Rio 
Grande do Norte, promovendo a criação de emprego e ren-
da, estimulando a modernização das estruturas econômicas 

e sociais, aumentando assim, a competitividade empresarial do 
Estado. Esta é a missão da Agência do Fomento do Rio Grande do 
Norte, instituição financeira criada em 1999.
Desde então, a instituição vem ajudando milhares de empreen-
dedores e microempreendedores a tocar seus negócios, através 
da concessão de crédito e financiamentos. Além disso, vem se 
destacando pela eficiência de sua gestão operacional. Para se ter 
uma ideia, o balanço da instituição no ano de 2013 registrou um 
lucro líquido de cerca de R$ 2,9 milhões.
O principal responsável pelo saldo positivo no balanço da AGN RN 
foi o esforço de recuperação de crédito empreendido pela equipe 
da instituição. No ano passado, por exemplo, cerca R$ 3,5 milhões 
de reais foram repactuados em financiamentos com parcelas 
atrasadas. Para o diretor-presidente da instituição, João Augus-
to Cunha Melo, o fato da AGN RN apresentar este saldo positivo, 
retrata sua saúde financeira. “Este vigor financeiro é fundamental, 
entre outras coisas, para que possamos levar novos projetos de 
fomento adiante”, comemora.
Outro fator importante para um saldo positivo em 2013 foi a recu-
peração de R$ 1,5 milhão provenientes de negociações fechadas 
junto a devedores cujos débitos estavam lançados no prejuízo da 
Agência. “Eram valores que considerávamos perdidos, já que fa-
ziam tempo que estavam em atraso. Mas negociando com cada 
um deles, recuperamos um valor considerável, fundamental para 
o nosso fechamento anual”, explicou João Augusto.
Além disso, a equipe também desenvolve um trabalho diário em 
busca de novos clientes e projetos, contando com o suporte gra-
tuito da Central do Investidor. Seu apoio aos empresários facilita 
todo o processo de decisão e implantação de novos empreen-
dimentos e fornece informações estratégicas sobre as melhores 
condições para investimento no RN.
Vinculada à Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, 
e com gestão da AGN RN, a Central tem como foco principal o 
atendimento ao investidor com suporte e acompanhamento, e 
funciona na sede da Sedec, no Centro Administrativo do Estado.

MÃO AMIGA
Na AGN RN, o trabalhador informal também tem vez. Lançado 
em abril do ano passado, com o objetivo de dar apoio para que 
o trabalhador autônomo informal possa se estruturar e sair da in-
formalidade, o Programa Mão Amiga, fechou o ano de 2013 com 
a marca de R$ 1 milhão em financiamentos concedidos. Foram 
quase 800 operações de crédito, e 1.329 pessoas capacitadas en-
tre abril e dezembro.
É o caso do microempresário Márcio Lima Melo. Com o dinheiro 
recebido através do Mão Amiga, ele mobiliou e adesivou a sede 
própria de sua serigrafia, e estabeleceu parcerias. Mudanças que 
deram maior visibilidade à empresa. “Eu não possuía nem mate-
rial e local para trabalhar. A sede, toda adesivada, deu mais credi-
bilidade chamando atenção de um amigo, que trabalha com co-
municação visual, para fecharmos uma parceria” contou Márcio.
“Além de conceder crédito àquelas pessoas que ainda não pos-
suem acesso a grandes instituições financeiras e uma taxa de 
juros bem mais baixa, um dos atrativos do Mão Amiga é a possi-
bilidade de ter desconto de 100% nestes juros se os pagamentos 
forem efetuados em dia”, diz João Augusto Melo da AGN.
E o avanço do Programa em 2014 não deixa nada a desejar, e além 
de Natal, já chegou a mais oito municípios: Parnamirim, Macaíba, 
Monte Alegre, Várzea, Santo Antônio, Jundiá, Lucrécia e Parelhas. 
Este ano já foram mobilizadas 1.148 pessoas; capacitadas 876; e 
cadastradas 650. Foram solicitados 637 financiamentos; realiza-
das 417 operações de crédito; e concedidos quase R$ 600 mil em 
operações de crédito.
Um município que podemos destacar a atuação dos agentes 
de crédito do Mão Amiga é Parelhas, onde foram mobilizadas e 
capacitadas 157 pessoas; e cadastradas 102. Foram solicitados 
98 financiamentos; e efetivadas 67 operações de crédito; com a 
concessão de mais de R$ 87 mil em operações de crédito. O valor 
médio das operações na cidade ficou em R$ 1.302.99.
Programa Mão Amiga
Sede: Avenida Hermes da Fonseca, 1009
Tel: (84)3232-0824, 3232-0651, 3232-6107, 3232-6108 e 3232-610
Informações: www.agnrn.com.br.

Números do Mão Amiga

Mobilização
Capacitação
Cadastramento
Solicitação
Operações de Crédito
Valor das Operações

2013
2.464
1.381
1.123
1.030

775
1.023.000,00

               2014
1.148

876
650
637
417

591.600,00

             Geral
3.610
2.257
1.773
1.667
1.192

1.614.600,00

Governadora Rosalba Ciarlini entrega 
cheques a beneficiados do Mão Amiga

HISTÓRICO
A Feirinha de Sant’Ana surgiu em 1994, quando o 
então gerente do banco do Brasil local, José Fran-
cisco, apresentou a proposta ao Rotary Club Currais 
Novos de realizar um evento que envolvesse, em 
praça pública, os segmentos produtivos da cidade 
organizados em barracas lembrando a tradicional 
feirinha de Caicó na Festa de Sant’Ana.
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CURRAIS NOVOS

Ringo e Ringo Jr, os dois poodles
que alegram a vida de Cleide Dantas e família

A intimidade da tabeliã Cleide Dantas com seus cachorros 
Ringo e Ringo Jr, dois simpáticos poodles, pai e filho 
respectivamente, chega a enternecer qualquer pessoa que 

goste de animais. O desmesurado amor que ele dedica aos dois a faz 
referir-se a eles como “meus meninos”. Ringo e Ringo Jr. desfrutam 
das regalias e cuidados que qualquer criança amada pelos pais: 
possuem caminhas individuais para dormir; comparecem ao 
veterinário; tomam as vacinas obrigatórias; adoram passear de carro 
e vestem camisetas da seleção brasileira em dias de jogos. E como 
a maioria dos meninos, eles tem duas bolas para jogar futebol no 
jardim da casa. Cleide, o marido Tarcísio e os filhos Thiago e Thalita, 
consideram mesmo os cachorrinhos como verdadeiros membros da 
família. Tanto afeto e interação proporciona, segundo opiniões de 
alguns cientistas, além da companhia, benefícios para a saúde.
Cleide Dantas concorda: ao chegar em casa, após um dia de 
tensões, os “meninos” - Ringo e Ringo Jr - nos recebem com 
carinho e o estresse vai embora.  Ao acariciar um animal liberamos 
um hormônio chamado oxitocina, gerando bem-estar entre o ser 
humano e o animal. Outros benefícios são a diminuição de risco 
cardíaco e fortalecimento do sistema imunológico, entre outros. 
Mas, o que conta mesmo entre a família e os irrequietos  poodles é 
o amor que eles compartilham, desde quando Cleide, numa viagem 
a Natal, conheceu Ringo, se apaixonou e o trouxe para Currais 
Novos. Até o marido, avesso aos animais, rendeu-se aos encantos 
de Ringo. Quatro anos depois, Ringo engravidou a cachorra Sandy, 
pertencente a Ana Carla, sobrinha de Cleide. Aí nasceu Ringo Jr.

Ringo pai tem 12 anos e o filho Ringo Jr. 8 anos. Os dois, na 
tarde em que Cleide Dantas recebeu a revista SERIDÓ S/A em 
sua casa, na avenida Cel. José Bezerra, centro de Currais Novos, 
provaram ser mesmo engraçados. O mais velho, ao ouvir sua 
dona cantar os parabéns, juntou as patinhas batendo palmas. 
Já o mais moço, Ringo Jr. fazia “poses” facilitando o trabalho 
de Alberanir Gomes. Cleide acompanhou tudo. E contou que 
“os meninos” tem uma avó que mora em Acarí, a sua própria 
mãe. Ou seja, as três gerações da família gostam de cachorros. 
E fazem as vontades deles correndo até riscos de serem 
multados como a vez em que ela foi parada no posto policial 
da Rodoviária, em Macaíba. É que Ringo estava andando no 
painel do carro, o que é proibido por Lei. Mas, o guarda achou 
Ringo tão divertido que não multou, só advertiu.
É, o grau de exigência desses “meninos” sempre surpreende. 
Ringo, por exemplo, só toma água gelada e Ringo Jr. 
adora comer queijo. Cleide diz que segue a orientação dos 
veterinários Gerard e Raquel aqui em Currais Novos e Ingrid 
Dantas, sua sobrinha, em Natal: eles comem ração todos 
os dias. Mas, de vez em quando, ela atende os desejos dos 
“meninos” e sai da dieta habitual. Aí é uma festa! Quando 
perguntada sobre como definiria a sua relação com os bichos 
e o que eles representavam em sua vida, Cleide Dantas foi 
enfática: Quando viajo, seja para onde for, ligo todos os dias. 
Eles não podem ficar sem ouvir a minha voz. Eles são meus 
filhos também. E aí de quem duvidar!

» Gerson Luiz
Foto: Alberanir Gomes
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CURRAIS NOVOS SERVIÇOS

Depois de uma ampla reforma no posto, pousada 
e a criação de um gostoso cardápio regional no 
restaurante, grupo São Luiz vive nova fase

C omo tantos jovens em busca de novos horizontes, ela até 
tentou trabalhar e morar fora da cidade onde nasceu, Currais 
Novos. Mas, Kelciane Cordeiro de Lemos Vasconcelos Dan-

tas, Pedagoga e Administradora, não se adaptou longe de casa e 
voltou para trabalhar junto com a mãe dona Tereza, a grande men-
tora do grupo e os irmãos Karine, Kercia e Luiz Sérgio administran-
do os negócios da família: o posto de combustíveis, a pousada e o 
restaurante São Luís, instalados na avenida Getúlio Vargas. Anima-
da com a cara nova dos empreendimentos, após uma ampla refor-
ma projetada pelo cunhado arquiteto Rogério Silva sonhada por 
sua genitora, a empresária comemora o crescimento da clientela 
que escolhe a pousada como meio de hospedagem e a frequência 
sempre crescente no self service do restaurante. A família, como 
ensinam os profissionais do Marketing, acertou no nicho, gestão e 
imagem das empresas.
Ser filha de empreendedores natos como Luiz José de Lemos 
Vasconcelos e Tereza Cordeiro de Lemos Vasconcelos, que vieram 
de Pernambuco para Currais Novos em 1978, aqui se estabeleceram, 
conseguiram tocar o posto de combustível adquirido a um parente 
e ampliaram os negócios com a pousada e o restaurante, só 
aumenta a minha responsabilidade e dos meus irmãos, diz Kelciane 
Lemos. Acostumada com o dia-a-dia do comércio desde pequena, 
a empresária cursou quatro anos do curso de Administração, 
achando que esta seria a sua profissão. Próxima da graduação, 
trancou a matrícula e começou a estudar Pedagogia. O novo curso 
lhe trouxe ensinamentos que ajudam a exercer um melhor controle 
emocional em meio às decisões que toma diariamente. Talvez a 
modéstia a impeça de reconhecer que “filho de peixe, peixinho é”.

Sim, porque a empresária sempre participou 
dos empreendimentos da família. É a 
tendência de quem nasce dentro de uma 
empresa familiar. Os filhos seguem os 
pais, constata. Ela morou em Natal, tentou 
ser independente. Mas, as empresas 
continuavam aqui. Não havia como ignorar 
que teria que voltar um dia. Hoje, sabe que foi 
a melhor escolha porque sempre preparou-
se. Cursou Administração e agora também 
está cursando Nutrição, nível técnico, em 
função do restaurante. E na área de Hotelaria, 
visando administrar a pousada, já participou 
de cursos de capacitação no SEBRAE. No 
posto de combustível, tem a assistência da 
distribuidora ALE. Casada há dez anos com 
Sanderley Gomes Dantas, Supervisor de 
Vendas, Kelciane Lemos aposta no trabalho 
da família à frente das empresas e afirma, 
convicta: gosto muito do prazer de realizar.

“Todo o mérito do empreendedorismo, 

sucesso e crescimento das nossas empresas é 

de nossa mãe. Ela é o pilar de sustentação, é 

a alma e o coração de tudo”.

“Quando você trabalha com alimentos, é preciso mais que criatividade 

e conhecimento. É preciso respeito com a saúde do cliente, porque, uma 

comida saudável, bem preparada e feita com amor, faz toda a diferença”

Kelciane Lemos é uma mulher determinada e é extremamente agradecida pela família que tem. Basta com ela 
conversar e percebe-se a admiração pelos pais e os irmãos Karine, Kercia e Luíz Sergio. Faz questão de res-
saltar a disposição e a coragem do pai Luiz e da mãe Tereza em abandonarem a situação confortável em 
que viviam em Natal, onde ele era gerente da empresa de ônibus Aparecida para morarem no SERIDÓ, 
explorar um posto de combustível sem experiência no ramo. Kelciane, tendo em vista a ampliação 
da pousada e do restaurante, tem procurado capacitar-se cada vez mais para oferecer uma comida 
regional de qualidade. Além de cursar o Técnico de Nutrição, exige da equipe boas práticas no 
armazenamento, manipulação e na preparação dos alimentos. A moderna cozinha, toda em inox, 
segue os padrões solicitados pelos órgãos fiscalizadores. A equipe, que recebeu treinamento es-
pecial,  trabalha com roupas adequadas na cor branca, gorros protetores e luvas. É necessário que 
os empresários do segmento compreendam a importância de se adaptarem às exigências desses 
órgãos, diz ela. O consumidor fica mais seguro sobre o alimento que está consumindo. E isso é 
bom para o faturamento do negócio.

Equipe do Restaurante: Bruno, Gilcélia, Francisca, Edna, Kelciane, Dulce e Suely

A POUSADA
20 apartamentos com capacidade para até 65 pessoas; Camas confortáveis e Banheiros exclusivos; Frigobar, TV a 
Cabo; Internet WiFi; Ar Condicionado e Ventilador; Estacionamento; Aceita Cartão de Crédito Visa e Master.

O RESTAURANTE
Comida Regional; Self Service; Suco Grátis; TV a Cabo; Ar Condi-
cionado;  Estacionamento; Aceita Cartão de Crédito Visa e Master.

O POSTO
Abastecimento de Gasolina, Álcool e Diesel; Venda de Lubrifi-
cantes e Troca de Óleo; Aceita Cartão de Crédito Visa e Master.

» Gerson Luiz
Fotos: Alberanir Gomes
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CLÍNICA DO NOTEBOOK
TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA

O mundo de hoje exige que estejamos todos conectados. Quem ainda não 
aderiu à informática, vive em outro mundo. Celulares, Computadores, No-
tebooks, Tablets, tudo faz parte do nosso dia-a-dia. Como todo equipamen-

to, os da informática precisam manutenção. É aí que entra a Clínica do Notebook, 
especializada na venda de Equipamentos, Acessórios de Informática e Assistência 
Técnica com tecnologia, qualidade e rapidez. Instalada na avenida Teotônio Freire, 
centro de Currais Novos, a Clínica do Notebook chega ao mercado com a experi-
ência de 19 anos no ramo do seu proprietário, o contador Francisco Fernandes de 
Medeiros, curraisnovense nascido no Maxinaré, pioneiro da informática em Arapi-

raca, Alagoas, onde morava e estabeleceu-
-se como empresário, após 17 anos 

como contador do Grupo 
Coringa. Feliz com o re-

torno à sua cidade, 
ele vem obtendo 

sucesso entre 
a clientela.

Francisco Fernandes, empresário curraisnovense volta para sua terra e cria 
empresa com serviços de informática, suporte técnico e consultoria.

» Gerson Luiz
Fotos: Mazilton Galvão

Com essa equipe qualificada, a Clínica do Notebook oferece 
manutenção para computadores, notebooks, tablets, suporte técnico, 
recuperação de sistema, remoção de vírus, compartilhamento 
de internet, instalação de sistema operacional, configuração de 
drivers e aplicativos, assistência técnica especializada consultoria 
e ainda conserta impressoras, Iphones e Ipads. Muitas vezes, diz o 
empresário, fazemos uma consultoria informal e até orientamos 
o cliente na compra do seu PC, notebook, tablet, de acordo com as 
suas necessidades, esclarecendo dúvidas sobre o sistema operacional 
instalado, a configuração dos periféricos e acessórios. Ele lembra 
ainda que a Clínica do Notebook trabalha com os melhores produtos 
existentes no mercado, uma exigência do consumidor que hoje 
entende mais sobre o produto que está levando para sua casa.

A Clínica do Notebook tem
uma promoção incrível em

Impressora Multifuncional HP

Francisco Fernandes é Técnico em Contabilidade. Durante 17 anos trabalhou 
como contador no grupo Coringa, em Arapiraca, Alagoas. Quando o uso do 
computador começou a expandir-se no Brasil, por volta de 1994, o curraisnovense 
curioso e empreendedor aposentou os livros contábeis e enveredou pelos novos 
caminhos da Informática. Vendo  uma oportunidade de negócio, abriu a primeira 
loja do ramo em Arapiraca. O empresário constituiu família e estava estabelecido 
na cidade que o adotou, embora não esquecesse o Seridó. Nascido em Currais 
Novos e criado por uma tia em Cerró Corá, sempre vinha visitar sua região. A 
saudade da terra natal lhe trouxe de volta. Um dos filhos, o  Cledson, lhe seguiu 
e com ele abriu aqui a Clinica do Notebook.
No dia 15 de fevereiro, a loja abriu suas portas na avenida Teotônio Freire, 
imediações do hotel Almeida, e nesses quase cinco meses tem atraído clientes 
de toda a região. Amparado pela equipe técnica e o conhecimento adquirido 
no ramo, Francisco Fernandes tem a seu favor a simpatia e o entusiasmo pelo 
segmento comercial que escolheu para trabalhar. Atento, ele tem no seu estoque 
o que há de melhor em tecnologia de informática, equipamentos e acessórios 
com marcas de renome, não havendo necessidade do consumidor adquirir 
produtos em outro centro. E a Clínica do Notebook garante a Assistência Técnica, 
com atendimento personalizado no balcão a cargo de Francinalva Medeiros e 
pagamento nos cartões de créditos em até 12 vezes.

A satisfação dos clientes acontece 
por várias razões, diz o empresário.  O 
atendimento personalizado, a equipe 
técnica e o preço competitivo, além do 
estoque sempre renovado fazem a Clínica 
do Notebook sobressair-se no mercado. 
Os técnicos em informática Cledson de 
Lima Medeiros e Carlos Alexandre de 
Medeiros Santos, além da formação 
especifica, participam de vários cursos de 
aperfeiçoamento na área. Ao levar o seu 
notebook, computador ou impressora, o 
cliente tem um diagnóstico e em seguida, o 
equipamento é consertado com agilidade 
e eficiência. Sendo necessária a reposição 
de alguma peça que não tenha em seu 
estoque, a Clinica do Notebook faz cotação 
de preços entre os seus fornecedores, 
traz a peça e realiza o conserto no menor 
tempo possível. Francisco Fernandes 
diz que não vende só o produto e sim 
soluções. “O cliente tem que sair da loja 
com o seu problema resolvido”.

Av. Teotônio Freire, 642, Centro - Currais Novos - RN
Tel: (84) 3431.1347 | 9949. 9444 | 8795.9444
Email: clinicadonotebook@hotmail.com
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SAÚDE

TÁSSILO RODRIGO,
MÉDICO UROLOGISTA QUE CUIDA
DA SAÚDE DE HOMENS E MULHERES 

Tássilo Rodrigo Araújo Lopes, 35 anos, desde cedo queria ser 
médico. A especialidade, a Urologia, ele escolheu no meio do 
curso de Medicina, na Universidade Federal da Paraíba, onde 

graduou-se. Tendo realizado especializações em Natal, São 
Paulo, Alemanha e França, hoje dedica-se ao atendimento em 

Currais Novos, Clínica Humanitare e CLIUN em Natal.

Nas cidades onde atua, o médico faz questão de informar que o urologista,  ge-
ralmente conhecido como “médico de homem”, além de diagnosticar problemas 
no trato urinário dos homens, cuidar do sistema reprodutor e realizar cirurgias, 

também atende mulheres com queixas de cistites, infecções urinárias e Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST), entre outras. Nascido em Natal, filho dos currais-
novenses João Alfredo Lopes Filho e Dulce Araújo da Silva Lopes, focado no seu 

crescimento profissional, Tássilo Rodrigo fez Especialização em Cirurgia Geral na 
capital federal, Brasília e Especialização em Urologia no Hospital Univer-

sitário Onofre Lopes/UFRN, em Natal. O urologista também fez 
Curso de Capacitação em Transplante Renal no Hospital Al-

bert Einstein, São Paulo e Onofre Lopes/UFRN.

Investindo cada vez mais na sua capacitação para 
melhor atender os pacientes, ele fez cursos na Ale-

manha e França de Robótica e Cirurgia Videola-
paroscópica, uma via de acesso a cirurgia mini-

mamente invasiva que permite benefícios ao 
paciente que não seriam possíveis utilizan-

do-se métodos convencionais na cirurgia, 
explica doutor Tássilo Rodrigo. Entre as 

vantagens, ao utilizar essa técnica são 
menores as probabilidades de trau-
mas nas estruturas; melhor visibilida-
de do médico da cavidade interna do 
organismo do paciente; menos dor, 

menos sangramentos e menos tempo 
pós-operatório, diminuindo a necessi-

dade de transfusão de sangue. A utilização 
da Robótica na Medicina vem sendo introduzida em 

hospitais de todo mundo e o que antes era ficção científica, 
agora é uma realidade, diz o urologista.

Mesmo tendo procurado centros maiores no País e no 
mundo para fazer cursos, capacitações e especializações, 
o doutor Tássilo Rodrigo não se deixou seduzir. Sempre 
soube que viria trabalhar em Currais Novos. Apesar de ter 
nascido em Natal, aqui foi criado, a família é daqui e ele 
sempre pensou também em estabelecer-se no seridó. 
Havia o sentimento, a vontade de servir à terra que o viu 
crescer. Assim, o médico divide seu tempo entre o con-
sultório em Natal, na CLIUN e a Clínica Humanitare, em 
Currais Novos, cidade que está se transformando em 
verdadeiro Polo de Saúde na região, embora na opi-
nião do urologista, ainda necessite de mais investi-
mentos na sua infraestrutura. A chegada do curso de 
Medicina da UFRN, diz o doutor Tássilo Rodrigo vai 
trazer melhorias e crescimento para toda a região.

O que é a Urologia?
A Urologia é uma especialidade cirúrgica da medicina que trata do trato urinário de homens e mulheres e do sistema 
reprodutor dos homens (testículos, epidídimos, ducto deferente, vesículas seminais, próstata e pênis). Para se tornar 
um urologista são precisos seis anos de formação em medicina, dois em cirurgia geral e mais dois em urologia. Os 
órgãos estudados pelos urologistas incluem os rins, ureteres, bexiga urinária, uretra e os órgãos do sistema reprodutor 
masculino.

O que faz um urologista?
O urologista tanto realiza o diagnóstico de problemas relacionados ao trato urinário de homens e mulheres e do 
sistema reprodutor masculino quanto realiza cirurgias urológicas. O urologista, por exemplo, é o responsável pelo 
exame preventivo da próstata.
Apesar de ser conhecido como “médico de homem”, o urologista também trata de crianças e mulheres. A cistite, 
infecção urinária comum nas mulheres, também faz parte do rol de atendimentos do urologista. Outros problemas 
cabíveis ao urologista são: cálculo renal (pedra nos rins), câncer de pênis, câncer de testículo, disfunção erétil, 
infertilidade masculina, etc.

» Gerson Luiz | Fotos: Mazilton Galvão

Andrologia:
Responsável pelo sistema reprodutor masculino, função 
sexual e regulação de hormônios. Este especialista 
trata problemas como o Distúrbio Androgênico do 
Envelhecimento Masculino (DAEM), infertilidade 
masculina, disfunção erétil, ejaculação precoce etc.

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST):
Trata das doenças sexualmente transmissíveis, como 
gonorreia, sífilis, herpes, verrugas genitais etc.

Laparoscopia:
É a especialização em cirurgia laparoscópica, um 
procedimento cirúrgico minimamente invasivo que, 
através de lentes de aumento inseridas por pequenas 
incisões, mostra os órgãos em um monitor de TV em 
média 20 vezes maior.

Transplante Renal:
Área urológica que estuda os mecanismos de 
transplante renal.

Urolitíase:
Realiza o tratamento de cálculos (pedras) formados 
nos rins, ureter ou bexiga.

Urologia Feminina:
Trata dos problemas urológicos que acometem as 
mulheres tais como incontinência urinária, cistite e 
infecções urinárias.

Urologia Pediátrica:
É a urologia aplicada à criança. Atende a problemas 
de fimose, tumor de Wilms, enurese noturna, 
criptorquidismo, entre outros.

Uroneurologia:
Responsável pelas patologias do trato urinário consequen-
tes de distúrbios neurológicos congênitos ou adquiridos.

Uro-oncologia:
Trata dos tumores urológicos, tais como câncer de próstata, 
câncer de bexiga, câncer de testículo, de pênis entre outros.

Subespecialidades

Rua Ver. João Alves Silva Filho, N. 784 Tirol, Natal|RN
Tel: (84) 3211 9797

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rua Cipriano Pinheiro Galvão, 212, Currais Novos
TEL: (84) 3412.3870 / 3412.1842

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)
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Classe política volta a se comprometer
com a construção da adutora

POLÍTICA

A discussão sobre a problemática da água volta à tona, 
dois meses depois do anúncio da construção da adutora. 
Mesmo com todas as garantias dadas para liberação da 

verba, a adutora de engate rápido ainda não saiu do papel.
Visando cobrar agilidade de todos os órgãos envolvidos, a 
comissão do Movimento SOS Adutora Currais Novos, esteve 
reunida com o Ministério Público. “A intenção é provocar 
o Ministério Público para cobrar uma resposta urgente dos 
envolvidos nesse processo. Só temos água até novembro e até 
lá essa adutora tem que estar pronta”, explicou a presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas, Francisca Galvão, conhecida 
popularmente por Loura.
De pronto a promotora de justiça de Currais Novos, Hayssa 
Kyrie se comprometeu em notificar o governo do estado, o 
ministério da integração nacional, a prefeitura de Currais Novos 
e o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DNOCS, 
cobrando explicações sobre o andamento do processo. “Iremos 
enviar ofícios aos órgãos pedindo explicações sobre como 
anda o processo e os motivos pelos quais este ainda não foi 
viabilizado”, ressaltou a promotora.
A comissão também se reuniu com o prefeito Vilton Cunha, que 
se comprometeu em dar agilidade ao projeto de construção 
da adutora de engate rápido. “Vamos acionar um escritório de 
consultoria em Brasília para que o projeto de construção da 
adutora seja acompanhado de perto e para que possamos ter 
um relatório semanal sobre o andamento de todos os trâmites”, 
disse o prefeito Vilton Cunha.
Para o professor-doutor da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, João Abner, essas ações darão um novo ritmo ao 
processo e vai permitir que a população receba as informações 
desse projeto em tempo real. “Sabemos que a classe política está 
agindo, mas é preciso que alguém acompanhe o andamento e 
nos passe as informações em tempo real para que possamos 
agir daqui. Não podemos perder de vista esse bem que a cidade 
está prestes a ganhar”, frisou o autor do projeto da adutora de 
engate rápido.

Em visita à cidade, durante a Feirinha de Sant’Ana, o presidente 
do Congresso Nacional, Henrique Eduardo Alves, disse que a 
adutora é uma realidade e que não tem mais como voltar atrás, 
já que a verba está garantida e o projeto aprovado. Henrique 
explicou ainda que o que estava entravando a assinatura do 
convênio era a aprovação do projeto por parte da Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, Caern, mas que o 
ponto já foi solucionado. “A verba está assegurada, e o projeto 
aprovado por todos os órgãos. A partir de hoje adotarei como 
prioridade do meu mandato a assinatura desse convênio para 
que o sofrimento do povo de Currais Novos acabe”, prometeu.
O ministro Garibaldi Alves Filho respaldou o discurso do 
deputado Henrique e informou que ainda essa semana vai se 
reunir com o ministro da integração nacional para cobrar que 
a assinatura do convênio para construção da adutora seja 
assinada com urgência. “É hora de somar forças. Vamos procurar 
o ministro, ainda essa semana, e pedir que o projeto da adutora 
seja tratado com a prioridade que merece. Vamos explicar 
para ele que se trata de uma questão de vida e de extrema 
necessidade para o povo dessa cidade.
Diante do exposto, a presidente da CDL, se mostrou bastante 
esperançosa e aliviada. “Parecia que a questão da adutora estava 
esquecida. Com essas novas informações o quadro muda e a 
esperança de ver esse problema solucionado se renova. Vamos 
nos manter atentos para que o que está sendo prometido seja 
cumprido. A adutora de engate rápido vai custar 27 milhões de 
reais e deve solucionar o problema de água da cidade por um 
período médio de cinco anos.

» Denise Santos | Fotos: Mazilton Galvão
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GESTÃO & ECONOMIA
João Paulo Lucena - Administrador

N os dias atuais 
com o advento 
da internet e com ela 

esse crescimento desenfreado 
das redes sociais que por sua vez 
proporcionam um enorme alcance 
de contatos: reencontramos amigos 
do tempo do colégio/faculdade, 
acompanhamos viagens de pessoas 
queridas, participamos nem que seja 
virtualmente de aniversários, vemos 
novos relacionamentos surgirem, 
casamentos, nascimentos, entre outras 
tantas situações. Acabamos tomando 
conhecimento também acerca de 
mudanças de emprego, novas vagas 
existentes no mercado de trabalho, além da infinidade de 
informações que você pode receber ao seguir determinada 
página e perfis.
Então deixo aqui algumas poucas dicas de como não se tornar 
uma pessoa desinteressante nas redes sociais.
Cuidado com os desabafos
Todos nós temos necessidade de expressar nossas opiniões 
e é sempre bom ter alguém para nos ouvir. Um mural de um 
amigo, uma página de alguma instituição ou um bate-papo, 
nos convida a isso. Mas de forma alguma saia colocando tudo, 
aleatoriamente. Pense bem: Quais são seus amigos? Quem 
visualizará o que você vai postar? Tome cuidado! Controle-se! 
Afinal de contas nem todo mundo acha interessante desabafos 
alheios, em muitas vezes acaba virando uma situação contra 
você.  
Valorize sua imagem
Em suas redes sociais certamente você tem colegas de trabalho 
ou até mesmo seu gestor seguindo você. Se você ocupa um 
cargo de liderança, você exerce um papel de referência. Já 
pensou sair falando mal da empresa, de algum colaborador 
ou alguma decisão que foi tomada pela direção e você não 
concordou?  Atenção! As informações se espalham muito rápido 
e tomam proporções que podem ser distorcidas facilmente. Se 
você necessita demonstrar sua insatisfação sobre algo em seu 
trabalho, converse diretamente com o gestor ou com a área de 
Recursos Humanos. Há várias maneiras de ser ouvido, de pedir 
resoluções, sem prejudicar sua imagem e a da empresa.

Sua rede social não é sua vida pessoal
Seus amigos ou seguidores não 
precisam ver fotos da balada do fim de 
semana, das bebidas que você bebeu, 
da comida que você comeu ou de você 
se bronzeando na praia, não acha? Por 
isto, estabeleça critérios para postar 
algo. E se o seu perfil for público, fique 
ainda mais atento: de forma alguma 
exponha fotos de sua casa ou carro 
(principalmente se forem novos), nada 

de dizer que está indo viajar e para 
qual destino, não fale sobre a sua 
profissão e sua rotina, tome cuidado 
para não dar sua ficha completa. Pois 

acreditem! Há pessoas que ocupam 
seu tempo apurando essas informações, para futuramente 
aplicarem golpes de todos os tipos.
Aprenda a forma certa de usar
Caso você pretenda usar a dimensão das redes sociais para 
construir sua imagem corporativa, deixe de narrar cada situação 
do seu dia: “acordei, fui trabalhar, fui malhar, fui caminhar, tomei 
banho, vou para faculdade, vou dormir um pouco, almocei, hora 
de curtir a noite...” 
Preste atenção também para não ser envolvido em situações 
que pessoas agem de má fé, pois há muita gente nas redes 
sociais aproveitando para fazer chacota da vida dos outros. E por 
mais que não seja sua ação inicial, só em se envolver você já está 
demonstrando ter atitudes desconfiáveis.
Tenha filtros
Nada de sair curtindo, compartilhando ou comentando tudo que 
se vê pela frente, por mais que sejam postagens de familiares e 
amigos próximos. Já ouviu falar naquele ditado “Diga com quem 
tu andas, que eu ti direi quem és”?  Pois bem, isso também vale 
para as redes sociais.
Constitua um perfil em harmonia com o seu objetivo e declare 
sua postura profissional. 
Nota importante: Quem almeja crescimento na carreira, 
principalmente em busca de novas oportunidades, precisa 
tomar cuidado com seu comportamento no mundo real e no 
virtual também!

Postura em 
redes sociais
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BRASIL, MULHER E FUTEBOL
Tainan Cruz 

Jornalista

N a abertura da Copa das Copas, sessenta e quatro crianças 
entraram vestidas de jogadores de futebol. Entre elas 
apenas uma era menina. Depois do desprezo pelo 

paraplégico que usou o exoesqueleto para dar o chute inicial do 
campeonato, esse foi um dos momentos da cerimônia que mais 
me fiz pensar.
Sou filha única, criada em um mundo cor de rosa, por um pai 
ex-jogador que me ensinou que futebol era coisa unicamente 
de menino. Alguns – não muitos, ta? – anos depois, fico triste 
em ver que ainda cultivam a mesma ideia que nem meu pai mais 
tem. Hoje ele até assiste jogo comigo e conversa bastante sobre 
o assunto. 
Parece brincadeira que ainda exista surpresa em uma mulher no 
futebol que entenda do jogo sem estar interessada apenas nas 
pernas dos jogadores? Assisti quase todas as partidas de todas 
as rodadas, dessa Copa de 2014 acompanhada de amigas – sim 
AMIGAS, todas elas com a mesma empolgação e entendimento 
de jogo que eu, algumas até mais, viu? E pasmem: todas 
devidamente vestidas e heterossexuais convictas. 
Apesar de estar citando futebol como exemplo, o preconceito 
existe em várias áreas. Sempre me fazem uma cara de espanto 
quando falo que gosto de viajar sozinha dirigindo pelas BRs da 

R ecentemente, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique 
Eduardo Alves cobrou do ministro da Integração Nacional, Francisco 
Teixeira o início das obras da adutora de engate rápido, que vai 

abastecer Currais Novos e Acari no Seridó. O projeto da obra emergencial foi 
elaborado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). 
Única voz na Assembleia Legislativa em defesa da obra, o deputado Ezequiel 
Ferreira e o ex-prefeito Zé Lins, estiveram com Henrique antes, em seu 
apartamento, juntamente com uma comissão da CDL de Currais Novos. O 
deputado mostrou a preocupação da população dos dois municípios, com 
a demora no início das obras. Ezequiel e Zé Lins estão desde o início do ano 
conversando com o professor João Abner, que vem dando consultoria ao 
projeto, já que é doutor em recursos hídricos.
E o abastecimento de Currais Novos hoje depende do açude Gargalheiras, 
em Acari, operando atualmente com apenas 8,59% da sua capacidade. O 
outro manancial que abastece a segunda maior cidade do Seridó, o açude 
Dourado só conseguiu 6,99%, da capacidade total, com as poucas chuvas 
que caíram até aqui. De acordo com a Emparn, choveu 281,8 milímetros 
no pluviômetro da Cercel. Já no Açude Gargalheiras, já choveu 252,9 
milímetros.   

vida, que sou apaixonada por carros ou mesmo pelo simples fato 
de que escolho o que vestir em apenas dez minutos. E sabem 
o que é pior? Enquanto até a Disney está mudando a história 
de suas princesas e as fazendo mais fortes e independentes, a 
maioria dessas pessoas que me olham torto é do sexo feminino 
e, se ainda não tem, terão filhos.
Ainda é ridículo pensar que em um mundo onde as mulheres 
possuem tantas conquistas, lhe sejam privados coisas tão tolas 
como futebol, cerveja e sexo. E olhem que eu nem sou feminista 
e nem sapatão – já que a maioria adora um rótulo, então vamos 
rotular. Não sonho em sair andando sem camisa, mostrando 
os peitos, nem pretendo fazer fogueira com meus sutiãs, mas 
chego a ficar com vergonha alheia de gente que, em pleno 
2014, ainda se deixa limitar por tanta bobagem. 
Para finalizar, só gostaria de dizer uma coisa: moro em um 
país que possui a melhor jogadora de futebol do planeta, com 
cinco prêmios consecutivos, coisas que nenhum homem ainda 
conquistou; onde, segundo o IBGE, quase 50% das mulheres 
fazem parte da população economicamente ativa. Então me 
façam o favor de não questionar o fato de eu saber o que é um 
lance de impedimento no futebol, muito menos de eu não me 
sentir atraída pelo CR7. 

“O ministro da Integração Nacional disse a 
Henrique, que a Caern, que vai operar o sistema 
emergencial de abastecimento, pediu para analisar 
o projeto antes da execução da obra. Juntamente 
com o prefeito Vilton Cunha, Zé Lins e a sociedade 
civil organizada estamos junto ao presidente da 
Câmara dos Deputados, terceira maior autoridade 
do país, para que tudo seja iniciado o quanto antes. 
A população não pode ser abastecida por carros-
pipas”, comentou Ezequiel.
Ainda o ex-prefeito Zé Lins, que junto com Ezequiel 
estão à frente dessa luta, lembrou a importância 
da agilidade. “O Açude Gargalheiras em Acari não 
vai aguentar até o final do ano. As chuvas estão 
parando. Então levamos essa preocupação na 
agilidade da adutora e Henrique frisou bem ao 
ministro a importância dessa obra, para as duas 
cidades que juntas têm quase 60 mil habitantes”, 
disse.
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Autoridades cobram agilidade para início
da construção da Adutora de Currais Novos e Acari

» Texto e Fotos:
    Rodrigo Rafael
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ASSÚ-RN

DEPUTADO GEORGE SOARES (À DIREITA), BOA ATUAÇÃO 
PARLAMENTAR E REELEIÇÃO ASSEGURADA.

FABÍOLA MARTINS, SEBRAE ASSÚ, RECEBE A REVISTA 
SERIDÓ S/A COM MUITO ENTUSIÁSMO.

DRA. LIANA MELO, ASSESSORA JURÍDICA DA CDL RECEBE A 
REVISTA SERIDÓ S/A DAS MÃOS DE GERSON LUIZ.

EMPRESÁRIO RENATO SOARES, INAUGURA DENTRO DE 90 
DIAS A FRANQUIA DO SUBWAY EM ASSÚ.

OS EMPRESÁRIOS YUNNA E WALLACE DA SILVA INAUGURARAM COM 
SUCESSO A FRANQUIA FASTFOOD PITTSBURG EM ASSÚ

EDMILSON ALBINO, A NOVA GERAÇÃO 
NO COMANDO DA CDL ASSÚ 

RENATA CRUZ 
COMEMORA 1º 

ANIVERSÁRIO DA 
MICROFÁCIL EM ASSÚ
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SERIDÓ

EDUARDO PINHEIRO E IVANETE MORAIS COMEMORAM A 
APROVAÇÃO DE EDUARDO FILHO EM MEDICINA NA URFN

CHEF WALTER DANTAS FOI CONVIDADO POR CLAUDE TROISGROS 
PARA PARTICIPAR DE OFICINA GASTRONÔMICA EM SP.

RUDSON GOMES CUNHA, O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CDL 
COMEMOROU ANIVERSÁRIO NO MÊS DE JUNHO. PARABÉNS!!!!

OLHE AÍ TEÓGENES, MATHEUS FELIPE E AYLLI NO SÃO JOÃO DO CCT RODRIGO MELO E TALITA IN RIO

MAGVAN BOTELHO, MÁRCIA ROGUES, CIRO GURGEL, MARIA EMÍLIA JABER E FRANCISCO 
RAMOS, EQUIPE SEBRAE DE ARAGUAÍNA-TO NA SEXTA-FEIRA DO EMPREENDEDOR.

ANDRÉ OTHON E MELISSA FURTADO, FÉRIAS NA ESPENHA.

EUGENIO LINS COMEMORANDO O SÃO JOÃO DO PRONATEC

ROSSANO AZEVEDO E RUTIENE MARTINS DA ARTLAB PROMOVERAM MAIS UM WORKSHOP FOTOGRAFIA DOS 3 EM CURRAIS NOVOS
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POLÍTICA

UNIGRÁFICA

Jornalista Savio Hackradt,
o desafio de renovar a política
Ex-chefe da Casa Civil da Prefeitura de Natal, com passagens pela grande imprensa 
de Brasília, Savio se coloca como a nova opção para a Câmara Federal do País

1- Jornalista de sucesso, exercendo a profissão em Natal e Bra-
sília, com passagem inclusive pela Rede Globo, o que motivou 
sua candidatura?
R- O desafio de renovar. O Rio Grande do Norte precisa renovar 
suas práticas politicas. Natal já deu seu exemplo de renovação 
de prática política elegendo Carlos Eduardo (PDT) prefeito. Elei-
to, ele me convocou para ser o seu chefe da Casa Civil e, ao seu 
lado, como auxiliar mais próximo, atuar decisiva e incansavel-
mente na recuperação aa nossa capital, para tirar Natal do fundo 
do poço em que se encontrava. Participei de todas as ações do 
governo de Natal, contribuindo com a melhor gestão que a cida-
de já teve em toda a sua história. A recuperação de Natal é uma 
realidade a olhos vistos. Até 4 de abril passado eu estava na equi-
pe, ao lado de Carlos Eduardo, trabalhando pela recuperação da 
nossa capital. Portanto, 
quero ser um deputado 
federal que dê resultados 
para a sociedade. Não 
quero apenas discursos, 
blá, blá, blá... Na vida pú-
blica já mostrei que posso 
dar os resultados que a 
sociedade reclama e fiz 
isso ajudando a recuperar 
a nossa capital. Agora, fui 
convocado pelo prefeito 
Carlos Eduardo para ser 
candidato a deputado 
federal pelo nosso parti-
do, o PDT, e assim poder 
ajudar mais ainda a Natal 
e ao Rio Grande do Norte. 
A bancada precisa ser re-
novada com nomes que 
tenham reais compromis-
sos com a gestão pública 
eficiente, de qualidade.

2- Tendo exercido até  
Abril o cargo de Chefe 
de Gabinete do Prefeito 
de Natal, Carlos Eduardo, 
qual é o seu legado?
R- Trabalho, trabalho, trabalho, muito trabalho para ajudar a re-
cuperar a nossa capital. Foram um ano e quatro meses ao lado 
do prefeito Carlos Eduardo, discutindo, analisando, revendo, 
criando, juntamente com todos os secretários do município, 
projetos e alternativas capazes de recuperar Natal; brigando em 
Brasília, ao lado de Carlos Eduardo, para viabilizar os recursos 
necessários para os projetos de recuperação da cidade. A nos-
sa capital hoje é uma cidade que orgulha a todos os norte-rio-
-grandenses. Obras em todas as regiões da cidade alavancam 
o desenvolvimento, gerando emprego, renda e riquezas. Muito 
me orgulho de ter participado da equipe do prefeito Carlos Edu-
ardo, desse mutirão de obras que ajudam a recuperar Natal e 
elevam a autoestima dos natalenses. 

3- Candidato do PDT ao Palamento Brasileiro, como o senhor se 
posiciona ideologicamente?
R- Como um democrata. Esse sempre foi meu posicionamen-
to ideológico. Desde os tempos de líder estudantil na UFRN, 
de líder sindical, como presidente do sindicato dos jornalistas 
do Rio Grande do Norte. Sou um democrata por essência. Um 
combatente contra as injustiças sociais, as diferenças sociais. O 
Brasil e o Rio Grande do Norte precisam combater com firme-
za as diferenças, sejam elas de que ordem forem, como sociais, 
econômicas ou de gênero, por exemplo, que ainda existem na 
nossa sociedade. Como deputado federal, quero ser uma voz 
firme, defendendo os mais injustiçados, mas não apenas com 
discursos, mas sim com iniciativas de leis e intervenções junto 
ao poder público que de fato contribuam para o fim das diferen-

ças. Vejo na educação o 
caminho principal para 
nós sairmos do atraso que 
ainda persiste no Brasil e 
no Rio Grande do Norte. 
A federalização da educa-
ção é uma bandeira que 
levanto desde já, ao lado 
do grande senador Cris-
tovam Buarque (PDT), do 
meu partido.

4- Se eleito, como pode-
ria o senhor contribuir 
com a região do SERIDÓ?
R- Identificando o poten-
cial de desenvolvimento 
da cada município serido-
ense. É o primeiro passo. 
Sabe aquela história de 
que “você não faz a cami-
nhada de mil passos sem 
dar o primeiro”? Pois pre-
tendo ser um deputado 
cuidadoso com cada tema 
a ser tratado. Olhando 
tudo desde a sua origem 
para encontrar o melhor 
caminho. Fizemos assim 

em Natal, vendo cada passo que tinha que ser dado para viabi-
lizar os projetos. No Seridó, por exemplo, a estrada da produção 
na Serra de Santana, ligando São Tomé a Tenente laurentino, é 
uma obra imprescindível e precisa de um deputado federal que 
a defenda e consiga viabilizar esse projeto. Outro exemplo é o 
abastecimento d’água a partir da nova barragem de Oiticica, 
para quando a obra estiver pronta viabilizar economicamente 
os projetos em seu entorno. É também muito importante desen-
volver o turismo na região; turismo ainda é uma forma barata de 
gerar emprego e renda. Portanto, com critério e cuidado com o 
interesse público, queremos contribuir com o Seridó, exercendo 
um mandato de resultados para a região.

NATAL

» Gerson Luiz
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