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vel ou fi camos resignados por ter que sair da nossa zona de conforto, 
contudo quando o cumprimos e olhamos para trás fi ca a sensação de 
realização e de que ainda poderíamos fazer melhor. E assim, vamos 
um passo de cada vez.

A Revista Sinergia é um projeto experimental desenvolvido por muitas 
mãos com total liberdade de escolha de tema e produção fotográfi ca. 
Aqui os alunos exercitam a palavra e olhar, a informação e o desenvol-
ver da técnica. Debatido e acompanhado em total desconstrução do 
formato sala de aula. 

Ao passear pelas páginas temos a oportunidade de saborear diversos 
temas que transitam por nossa cidade e municípios próximos, pers-
pectivas singulares dos alunos sobre assuntos, personagens e lugares 
que muitas vezes não ganham pauta. Tudo em uma linguagem leve e 
coloquial.

Dedico esse estudo a cada instante compartilhado por nós, alunos e 
professores, e em especial ao professor Henrique José que deixa a nossa 
casa mas o seu legado fi ca.

Boa Leitura.

Caio Vitoriano.

Ficha técnica:
Todas as fotos e textos produzidos pelos alunos da turma 5NA do 
curso de  Jornalismo, UnP 2018.01.

Professores 
responsáveis:
Lúcio Massaaki

Henrique José

Caio Vitoriano
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Em 42 anos de história, a Orques-
tra Sinfônica do Rio Grande do 
Norte vive uma de suas melhores 

fases. Com patrocínio de várias empre-
sas, a OSRN impressiona pela qualidade 
impecável dos seus concertos e apresenta-
ções, principalmente do projeto Quartas 
Clássicas, que acontece nas últimas quar-
tas-feiras do mês no Teatro Riachuelo. Ao 
todo 60 músicos compõem a Orquestra: 
de concursados até mesmo estagiários. 
E na semana que antecede o concerto, a 
orquestra chega a ensaiar todos os dias, 
durante mais de 4 horas na sede da Or-
questra, que fi ca na Cidade da Criança. 
Esforço que é recompensado quando o 
Teatro Riachuelo simplesmente fi ca mi-
núsculo com a quantidade de pessoas 
que mesmo no meio da semana ainda 
encontram tempo para aproveitar uma 
boa música de qualidade e o melhor de 
tudo: genuinamente potiguar. 

E a Orquestra Sinfônica do RN está 
se preparando para mais uma apresen-
tação: nesta quarta-feira, 20 de junho, 
acontece o IV Concerto Ofi cial do 
Quartas Clássicas, os ingressos já esgo-
taram, mas não se preocupe, o grupo 
tem agenda até o fi nal do ano com o 
projeto para que você possa curtir o 
melhor da música clássica potiguar. 
Para mais informações, acesse: www.
orquestrasinfonicadorn.com.br ou en-
tre em contato pelas redes sociais: no 
facebook - OSRN e pelo instagram: @
rnsinfonica . Com a procura cada vez 
maior, a diretoria da Orquestra optou 
por dividir os 800 ingressos por lotes , 
sendo distribuídos no primeiro lote 500 
ingressos  e 300 ingressos que são entre-
gues no dia do conerto, a partir do meio 
dia na bilheteria do Teatro Riachuelo 
(Shopping Midway Mall)

“É incrível ver o envolvimento do pú-
blico com os concertos e isso indica 
que o nosso esforço tem valido muito 
a pena”, afi rmou o maestro Linus Ler-
ner. O gaúcho que já tem mais de 30 
anos de carreira na música clássica, as-
sumiu o cargo de maestro da Orques-
tra em 2012 e foi a partir de então que 
o projeto Quartas Clássicas começou 
a ter maior visibilidade e hoje atrai 
mais de 800 pessoas por concerto, re-
sultando em mais de 6000 mil pessoas 
por cada temporada. Mas não é só a 
qualidade técnica e esforço dos mú-
sicos que tem atraído o público. Fora 
isso, a Orquestra tem levado em suas 
apresentações convidados nacionais 
e internacionais, além dos espetácu-
los que integram a música clássica à 
dança, como foi o caso da apresenta-
ção do Ballet Quebra Nozes de Tchai-
kovsky em dezembro de 2015.

Música clássica 
genuinamente 

potiguar

Adaça Oliveira- JOR 5NA 

O maestro que hoje rege a equipe da Orquestra Sinfônica do Rio 
Grande do Norte  composta por 60 músicos, já comandou várias ou-
tras orquestras e concertos, inclusive fora do Brasil. O gaúcho de 49 
anos começou sua carreira na música clássica logo cedo, aos 14 anos e  
além de reger orquestras e concertos, Linus  também é cantor de ópera, 
professor e voice-coah e viaja frequentemente para ensinar cantores e 
alunos de regência do mundo inteiro. Mas para chegar onde está hoje, 
foram anos de preparação e muito estudo, o que para o maestro é re-
compensado no momento em que os espetáculos acabam e o público 
aplaude muitas vezes até mesmo de pé:“Os aplausos é a medida que 
nós, músicos, temos para saber se o nosso trabalhado agradou o  pú-
blico e graças ao esforço da nossa equipe, os aplausos tem sido cada vez 
mais intensos e crescentes em todos os concertos”, afi rmou.  

Linus Lerner também é muito elogiado pelo carisma e pela energia 
que transmite em suas apresentações, fora a qualidade impecável dos 
concertos regidos por ele, que tem cada vez mais conquistado os poti-
guares com as temporadas de concertos do projeto Quartas Clássicas. 
De acordo com ele, o diferencial está em sempre levar convidados e in-
tegrar a música clássica à outros  gêneros musicais e também a dança. 
Na temporada 2018, o Teatro Riachuelo já recebeu o violinista core-
ano Edwin Kim, que realiza apresentações em todo mundo, principal-
mente na Europa. E para o concerto da quarta-feira foram convidados 
músicos potiguares e de outros estados,  como a solista viola Yohanna 
Alves,  o solista marimba Leandro Claudino de Serra Caiada (RN), o  
violoncelista Kalim Campos que é graduado pela UFPB, especialista 
em Violoncelo pela UFRN e mestre em Violoncelo pela Azusa Pacifi c 
University (EUA) e outros músicos. 

Sem música, 
a vida seria um erro.

(Friedrich Nietzsche)
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‘‘Não existe mãe solteira, existe uma mu-
lher que bateu no peito e disse venha o que 
vier eu assumo”. - Priscila Jorge

Ao receber a notícia da gravidez, mui-
tas mulheres não estão preparadas 
para a maternidade e, algumas mães 
não recebem o apoio dos parceiros. É 
nesse momento a mulher sem a afi gura 
paterna, começa uma luta diária con-
tra preconceitos, pressão da sociedade, 
medos e dúvidas. 

Hoje, as mães solteiras constituem 31% 
da população. Mulheres quenunca se 
casaram e tiveram fi lho sozinhas, con-
siderando as divorciadas  que também, 
fi cam sozinhas com os seus fi lhos. Es-
sas mulheres constituem 44% dos ca-
samentos do Brasil. Ou seja, em média 
61,36% das mulheres noBrasil, estão 
sozinhas ou fi caram sozinhas em al-
gum momento cuidandodos seus fi lhos 

brenome, aliás três nomes: Aghata Ka-
rollyne de Lima Mariz, Davi Samuel de 
Lima Mariz e Jonathan Yuki de Lima 
Gonzaga. ‘‘meus fi lhos são o amor da 
minha vida’’

Ana Cláudia, tem 28 anos é solteira,  
dona de uma personalidade ímpar, não 
se sente vítima da sociedade e levanta 
todos os dias para enfrentar seus desa-
fi os de cabeça erguida ‘‘ser mãe solteira 
nunca me impediu de fazer nada’’. Nas-
ceu em São Paulo, mora na Zona Oeste 
de Natal, Sempre se manteve, e atual-
mente trabalha a noite. Ana mandou 
seus fi lhos mais velhos para São Paulo 
no início desse ano, para estudar. Du-
rante nossas conversas Ana, fala como 
foi ser mãe. 

‘‘Minha primeira gravidez foi aos de-
zoito anos, na época eu estava em um 
relacionamento sério até então, saudável. 

de acordo com a pesquisa realizada em 
2017 pelo site Pais e Filhos.

Caminhada
Mãe solteira ama, educa e protege du-
plamente. Apesar de muitas vezes ser 
vaiada, teve a decência que muitas não 
tiveram, e coragem que muitos homens 
fi ngem não ter, é duro saber que po-
dem fazer o contrário, mas negam-se 
or vaidade, irresponsabilidade ou indi-
ferença, este projeto registra e mostra a 
força de muitas mães, realidade de vida 
de muitas mulheres. 

Ana de todos os dias
‘‘meus fi lhos são tudo, na minha vida’’

A alegria, e razão da vida de Ana Cláu-
dia de Lima Cândido, tem nome e so-

Quando descobri a gravidez, cursava o 
ensino médio, parei os estudos por conta 
da gestação, com o tempo vieram as bri-
gas, resolvemos separar.

Nesse período, nasceu minha fi lha Aghata 
, quando separamos eu estava grávida e 
não sabia, voltamos ao relacionamento 
mas, não durou muito e separamos, 
Aghata tinha um ano e seis meses. Voltei 
a morar em São Paulo devido o término 
do relacionamento, meu pensamento era 
trabalhar, seguir a vida e criar a minha 
pequena. Com trinta dias após a viagem, 
descobrir que estava grávida com três a 
quatro messes de gestação, do segundo fi -
lho, era uma gravidez de risco. Voltei a 
natal para terminar o período gestacional.

E com isso, veio a volta do relaciona-
mento. Nasceu Davi, e começaram os de-
sentendimentos novamente, até que veio a 
separação defi nitiva. Conheci outra pes-
soa, e veio a terceira gestação. Mas com-
plicada dos que as duas primeiras, cheia 
de autos e baixos mais uma vez risco, e 
prematura. Por sua vez me encontrava 
solteira. E o pai não estava nem aí.

Ser mãe, foi inesperado não esperava. 
Minha primeira fi lha veio cheio de mi-
mos desejada por todos, já o segundo fi -
lho Davi, foi totalmente diferente eu não 

aceitei a gravidez de cara, e com a ter-
ceira gravidez a de yuki já era experiente. 
Logo em seguida comei a trabalhar. Para 
criar os pequenos junto com minha mãe.

Hoje, Ana assumiu a criação de seus fi -
lhos sozinha, ela é Ana de todos dias, 
mãe até o fi m da vida. ‘‘Ser mãe solteira 
não e fácil abri mão de muita coisa para 
estar ali sempre com eles. Nunca quis ser 
mãe. Mas, hoje em dia meus fi lhos são 
tudo em minha vida’’.

Mãe 
solteira
Venha oque vier, eu assumo

Alana Oliveira - JOR 7NA 

A Força
Criar, educar, vestir, alimentar, dar ba-
nho, segurar na mão, ajudar escrever, 
comer, cuidar do joelho ralado, conso-
lar o choro que aparentemente não tem 
motivo, responder os porquês. Narrati-
vas do cotidiano de qualquer mãe, para 
as mulheres que não encontram o apoio 
do parceiro na maternidade, esses dias, 
tem uma carga muito mais pesada, ela é 
mãe e é pai, uma história que nem sem-
pre é tão bonita e pode carregar marcas. 
Muitas mães solteiras estão sozinhas 
por opção, outras foram abandonadas, 
traídas ou simplesmente não quiseram 
viver a relação.

Elas estão em todas partes em todos 
os lugares, vão e vem. Trabalham, es-
tudam, namoram, vivem. Quem são 
elas? Mulheres que bateram no peito e 
disseram, venha o que vier assumo. Afi -
nal a maternidade é algo que só a mãe 
entende, é um casulo que dá à luz a uma 
nova vida

 A maternidade é um ca-
sulo que dá à luz a uma 

nova vida.  
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O Brasil teve sua parcela de 
contribuição na Segunda 
Guerra Mundial. Ajudou os 

Aliados (Estados Unidos, Reino Unido, 
França e outros países integrantes) em 
determinadas ações de ordem militar, 
com o apoio terrestre e aéreo para os 
americanos no Rio Grande do Norte.

Foi então que se iniciou a participação 
de Natal neste contexto, com a insta-
lação de uma base militar dos Estados 
Unidos em terras potiguares. A capital 
foi escolhida por ter uma posição geo-
gráfi ca privilegiada, facilitando desloca-
mentos para África e Europa. Os norte-
-americanos precisavam de um local de 
onde pudessem decolar com segurança 
para realizar as incursões militares.

tratégico de fundamental importância 
para o poderio militar americano, visto 
que a capital potiguar, na América do 
Sul, é um dos pontos mais próximos 
dos continentes europeu e africano.

Por ter alcançado as expectativas e aten-
der aos anseios estratégico-geográfi cos 
foi que a cidade do Natal, e não Parna-
mirim, conquistou o título de “Tram-
polim da Vitória”. As aeronaves ameri-
canas em curso militar aterrissavam e 
abasteciam em Natal. Permaneciam de 
prontidão em solo potiguar para efetuar 
a travessia do oceano Atlântico. Diante 
dos fatos históricos, muitas pessoas 
tem a percepção de que a denominação 
“Trampolim da Vitória” se refere ao 
atual município de Parnamirim. Entre-

O Parnamirim Field, criado para garan-
tir a proteção do continente americano 
das investidas do Eixo, formado por 
Alemanha, Itália e Japão, era a maior 
base aérea norte-americana em territó-
rio estrangeiro na década de 1940.

Naquela época, aproximadamente dez 
mil americanos se instalaram em Natal. 
A população já contabilizava cerca de 
55 mil habitantes.

Os modos e os costumes da sociedade 
local começavam a se transformar e a 
ganhar uma nova identidade a partir 
de 1942. A expedição das tropas norte-
-americanas à Natal trouxe progresso, 
dinheiro e desenvolvimento. Em con-
trapartida, se estabeleceu um ponto es-

tanto, a referida cidade era um distrito 
de Natal e que veio a se tornar emanci-
pada em 1950.

Natal foi a primeira cidade no Brasil 
a presenciar a coca-cola, o ketchup, 
os óculos de aviador e as calças jeans. 
Foram incorporados ao vocabulário 
nativo algumas expressões da lín-
gua inglesa, a exemplo do “bye bye” 
e do “ok”. Alguns hábitos cotidianos 
também conseguiram ser agregados a 
cultura do natalense: o ato de fazer a 
barba com frequência, marcar chiclete, 
beber refrigerante.

O envio de tropas brasileiras ao con-
tinente europeu foi consolidado em 
Natal, no ano de 1943. Para atestar e 

confi rmar esta ação, o presidente dos 
Estados Unidos àquela época, Franklin 
Roosevelt, e o do Brasil, Getúlio Var-
gas, se certifi caram da posição estraté-
gica do lugar e sacramentaram a parce-
ria entre o Brasil e o bloco dos países 
aliados, com a partida dos soldados bra-
sileiros para a guerra.

Contudo, os combatentes fi caram apre-
ensivos com medo de que os alemães 
quisessem invadir Natal, seja pelo ar 
ou até pelo mar. Por consequência, foi 
necessário que protegessem a faixa li-
torânea brasileira de possíveis ataques 
através de submarinos.

Os natalenses tinham que conviver dia-
riamente com o black-out, um apagão 

Trampolim da Vitória
Anderson Schildt - JOR 5NA

noturno em um horário estipulado, 
motivado pela salvaguarda e proteção 
militar das forças norte-americanas.

Ao fi nal da guerra, com o êxito dos 
Aliados, em 1945, restaram aos nata-
lenses a herança dos costumes, a infra-
estrutura militar, os produtos indus-
trializados, a infl uência linguística no 
modo de se expressar. Ficou marcado 
para a história do Rio Grande do Norte 
o legado socioeconômico e cultural que 
os Estados Unidos implementaram em 
todos os setores da sociedade potiguar e 
as lembranças em registros fotográfi cos 
daquele período.
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Andrieli Torres - JOR 5NA

Artesanato feito da planta tabua 
muda a vida de dona de casa

Ana Barbosa de 44 anos, mãe, 
dona de casa e artesã, mora na 
comunidade da Tabua que está 

localizada na zona rural de São Miguel 
do Gostoso/RN. Ela é a única na região 
que faz artesanato com a tabua, uma 
planta que nasce na água e suas palhas 
juntas se parecem com um milharal. 
Com essa planta, Ana produz chapéus, 
bolsas, cestos e muitas outras peças.

A artesã coleta seu material de trabalho 
junto com marido Josivan Barbosa de 
46 anos, que a ajuda com a parte pesada 
do serviço. Eles vão para uma lagoa da 
região de manhã bem cedo, Josivan 
corta a tabua, e as carrega nas costas. 
Quando chegam em casa ambos colo-
cam a planta ao sol. Após esse processo, 
retiram a fi bra de dentro da palha. 

Ana diz que existe difi culdades, pois 
para pegar a tabua enfrenta alguns obs-
táculos: “Tem a difi culdade mesmo do 

mato, que a gente passa por dentro, es-
correga nos paus, cai por cima das coi-
sas, mas é aquela difi culdade que todo 
trabalho tem”, confessa. 

O processo de fazer uma peça dura 
aproximadamente três horas. Para ela, 
o ponto bom de fazer os utensílios é 
quando a tabua está amarelada com um 
brilho na palha

.A planta entrou na vida dela por ne-
cessidade e curiosidade, e mesmo ela 
ter nascido e se criado na comunidade 
nunca havia prestado atenção nessa 
matéria-prima. 

Antes da descoberta a dona de casa uti-
lizava a folha da planta carnaúba.  E 
após experimentar esse outro recurso, 
percebeu que era melhor para traba-
lhar.Hoje em dia consegue sustentar a 
família com o dinheiro que ganha das 

vendas dos itens, essa é a renda princi-
pal da família. O sonho dela é ver os 
fi lha Tabta Marbelle (15) formada na 
faculdade, que sonha em ser delegada, e 
o fi lho Joab Barbosa (22), é Tecnólogo 
em Aquicultura. 

Todos os dias Ana quer inovar e busca 
fazer cada material de uma forma dife-
rente, seja o modelo ou algum detalhe 
nos objetos. “As pessoas me chamam de 
diferente, de doida talvez por isso, aí eu 
[pensei que] alguma coisa vai dar com 
essa palha, eu fui lá olhar, peguei a pa-
lha e fui testar e deu certo”, relata. 

Vários turistas à procuram para com-
prar suas peças. Desde 2013 fabrica 
bolsas para a Mostra de Cinema de 
Gostoso, um grande festival que 
acontece anualmente na cidade, e 
também faz encomendas para várias 
pousadas da cidade.
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alta. Ela permanece vazia fora da época 
de fi m de ano, sendo usada somente no 
fi nal da tarde por pessoas que praticam 
exercícios. Ali, há uma pequena acade-
mia pública usada por idosos e crianças.

Algumas dessas pessoas também aca-
bam seguindo em direção ao centro 
de compras para estender o percurso 
da caminhada e passam o início da 
noite dando voltas pelo estacionamento 
quando a praça se torna muito escura 
e deserta. A cada nova passada pelo 
mesmo ponto do percurso, próximo ao 
topo da escadaria do centro de com-
pras, encontram um número cada vez 
maior de adolescentes e jovens que vão 
chegando enquanto o sol se põe. Nos 
fi ns de semana, mais pessoas compa-
recem. É também quando acontecem 
regularmente batalhas de rimas or-
ganizadas por grupos da cena do rap 
potiguar. Ainda que exista a chance de 
todas essas pessoas consumirem produ-
tos vendidos na loja, elas não vêm sem 
atrair alguns problemas.

E o Carrefour não parece estar gostando 
de alguns visitantes que são atraídos por 
este novo uso que se consolidou para o 
espaço. Com o livre acesso ao estacio-
namento, usuários de drogas e assaltan-
tes acabam se juntando a quem foi até 
ali só para passar o tempo e se divertir 
com os amigos. A relativa segurança 
mencionada antes acaba sendo que-
brada nesses momentos, quando furtos 
ocorrem e interrompem a paz do lugar. 

Desta forma, o estabelecimento decidiu 
testar algumas medidas. Ao visitar o 
centro de compras no início de maio, 
após subir as escadarias, podia ser visto 
que grades haviam sido colocadas para 
evitar o acesso à maior parte do lugar 
onde os grupos se instalavam. Somente 
um pequeno espaço foi deixado para 
que os visitantes se aglomerassem sob o 
olhar atento de seguranças motorizados 
em rondas constantes.

Poucos dias depois, a ação parece ter 
sido desfeita. As grades foram remo-
vidas e o espaço foi liberado para os 
frequentadores. Mas durante a inter-
venção, ao conversar com algumas pes-
soas presentes no lugar, o clima era de 
insatisfação - tanto com a Prefeitura 
quanto com o estabelecimento. Alguns 
chegaram a ameaçar a realização de 
bloqueios nas entradas que dão acesso 
ao Carrefour como protesto. Feliz-
mente, não foi necessário. Os pequenos 
grupos de pessoas que se sentavam para 
namorar, conversar ou jogar à luz dos 
postes de iluminação estavam de volta 
ao seu lugar habitual. Desta forma, este 
fenômeno curioso – adotar um estacio-
namento como praça – pôde continuar 
a acontecer. • • •

Cadu Silva - JOR 5 NA 

Na capital potiguar, locais de convivência estão abandonados ou sem segurança e os jovens não 

encontram lugares para socializar. Assim, o espaço privado acaba ganhando novos usos.

Sem espaços públicos bem conservados, grupos 
de jovens se reúnem para conversar em estaciona-
mento de supermercado da capital.

Natal é uma cidade carente de 
locais de convivência públi-
cos. Sem espaços para fre-

quentar, diversos grupos acabam dando 
novos usos para lugares como um esta-
cionamento. Em reportagem do jornal 
Agora RN publicada em dezembro do 
ano passado, constata-se a deteriora-
ção de praças e outros equipamentos 
públicos na capital potiguar. A Zona 
Sul é mencionada como uma das mais 
carentes de lugares para se encontrar e 

partir de todas as demais zonas da ci-
dade – e até de municípios vizinhos  – 
para socializar. Esses grupos encontram 
nesse ambiente privado um lugar rela-
tivamente seguro, bem movimentado, 
de fácil acesso e com bastante espaço. 
Uma das coisas que agradam os visitan-
tes é a vista, com as luzes das cidades 
e dos carros. Porém, do outro lado da 
avenida, a igualmente espaçosa praça 
pública de Mirassol encontra-se prati-
camente abandonada e com vegetação 

conviver. Assim, o estacionamento do 
Carrefour virou praça, talvez devido a 
algumas de suas características: ele fi ca 
próximo a movimentados pontos de 
ônibus, vizinho do Natal Shopping, do 
Via Direta e da UFRN.

Além disso, aos seus pés fi ca a BR 101, 
onde não faltam carros e linhas de ôni-
bus. Todas esses detalhes colaboram 
para que se torne possível chegar até o 
estacionamento do centro de compras a 

Ao lado: entre o público que frequenta o estaciona-
mento do Carrefour, estão grupos de amigos, casais, 
além de artistas e fãs de rap, que realizam batalhas de 
rimas regularmente.

Acima: mesmo com as grades instaladas, o jeito foi se aglomerar no pequeno espaço que sobrou enquanto 
uma passagem foi aberta para que clientes pudessem chegar ao centro de compras.

que virou praça
O curioso caso do estacionamento
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FUTEBOL E FAMÍLIA: 
UM AMOR EXTRA CAMPO

O casal apaixonado por futebol, e torcedores do 
América Futebol Clube, Augusto Firmino e 
Márcia Souza são personagens do ensaio foto-

gráfi co realizado no último mês de gestação da moça que 
não pensou duas vezes em aceitar o pedido do companheiro 
e escolheu a Arena das Dunas, palco da Copa do Mundo de 
2014 e atual “casa” do clube nos jogos ofi ciais, como cenário 
para as imagens.

A história do relacionamento se confunde com a moderniza-
ção do principal palco do futebol no Rio Grande do Norte, 
que deixou de ser o Estádio João Machado, mais conhecido 
como ‘Machadão’, e passou a ser a Arena das Dunas, que 
inclusive foi construída no mesmo terreno após a demolição 
do antigo estádio no dia 21 de outubro de 2011.

Foram durante os jogos realizados no Machadão que Au-
gusto e Márcia se conheceram. Enquanto um ia para tor-
cer, a outra torcia e ajuda o pai no trabalho com vendas nas 
arquibancadas.

Canindé Pereira- JOR 5NA 

As cantadas do jovem alvirrubro não surtiram muito efeito 
no Estádio – será que era por conta da proximidade do pai 
da moça? -, mas o destino reservou um encontro diferente, 
mas como o futebol como cenário principal.

Em uma partida dos Jogos Escolares do Rio Grande do 
Norte (Jern’s), ele goleiro de um time, ela torcedora de 
outro, veio a proposta indecente: se ele não deixasse pas-
sar uma bola, ou seja, se não tomasse gol, ela daria uma 
chance para ele. Aposta aceita.

O rapaz foi bem na partida e ganhou não só um beijo da 
moça, como também o coração dela. Deu-se o início a 
uma história que, em 2018, culminou com a gestação de 
Mácia e o nascimento da pequena Alícia. 

ENSAIO

As fotos espalhadas por estas páginas trazem o casal come-
morando a novo integrante da família enquanto celebram 
o amor dos três pelo esporte.
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Localizado na região metropoli-
tana de Natal, São Gonçalo do 
Amarante, é reconhecido pela 

enorme riqueza cultural. O município 
é destaque em todo o Rio Grande do 
Norte quanto à sua produção e aos seus 
recursos culturais. 

Com a existência de matéria-prima em 
abundancia em várias partes da cidade, 
podemos encontrar uma produção ar-
tesanal diferenciada que é criada de 
acordo com a cultura e o modo de vida 
local. Os artesoes utilizam matérias-
-primas regionais, como argila, reta-
lhos, cipó e sisal, para confeccionar pe-
ças como panelas, copos e cofres. 

Uma das expressões culturais que vem 
se destacando é o artesanato em ar-
gila, na comunidade de Santo Antô-
nio do Potengi, cerca de 100 artistas 
que são cadastrados pela Prefeitura 
Municipal, produzem até 400 peças 
por semana. Várias famílias são bene-
fi ciadas diretamente com o material 
cerâmico que é produzido e exposto 
no Mercado Municipal de Artesa-
nato Dona Neném Felipe. Quadros, 
brinquedos e peças que fazem alusão 
ao Galo Branco e aos Santos Már-
tires de Uruaçu também estão ex-

primarias como a cerâmica, cipó, 
palha da carnaúba, sendo estes os 
grandes responsáveis pelo diferen-
cial do artesanato do município. 
As peças são produzidas por deze-
nas de pessoas, são famílias tradi-
cionais, cujas habilidades passam 
de pais para fi lhos.

Com o objetivo de apoiar a co-
mercialização dos produtos arte-
sanais do município, o mercado 
foi construído em 1990, mas em 
2014 passou uma reforma geral , 
na oportunidade em consequên-
cia ao falecimento da artesã Ne-
ném Felipe, mulher que conseguiu 
manter a tradição da produção do 
Galo Branco, símbolo do folclore 
potiguar, o mercado então passou 
a prestar uma homenagem, sendo 
denominado Mercado Municipal 
do Artesanato Dona Neném Fe-
lipe, no local acontece a comer-
cialização de produtos artesanais, 
gerando renda e mantendo viva a 
tradição dessa riqueza cultural.

postas nos stands. Além do es-
paço para produção os artesoes 
cadastrados são encaminhados 
para expor suas artes em feiras 
de grande porte como a Fiarte e 
a Brasil Mostra Brasil, stands no 
próprio mercado e até cursos de 
qualifi cação em idiomas (inglês) 
visto que está em tramitação a 
exposição no Aeroporto Interna-
cional Governador Aluízio Al-
ves. O artesanato exerce grande 
infl uência economicamente e 
culturalmente 

A maior parte das peças produ-
zidas já possuem destino certo, 
pois são feitas sob encomenda e 
seguem para mercados e estabele-
cimentos ao redor do estado. 

O MERCADO

Abrigando obras autênticas do 
artesanato local, o espaço guarda 
uma grande concentração de ti-
pologias artesanais de produções 

O GALO BRANCO

O Galo Branco foi escolhido em 
1996, como símbolo do folclore 
Norte- Rio-grandense, esse foi um 
dos momentos mais importantes 
de São Gonçalo, legitimando uma 
alusão do prefeito de Natal, Djalma 
Maranhão. O Artesão chamado An-
tônio Soares que residia em Santo 
Antônio do Potengi, querendo dei-
xar suas “quartinhas” mais diversi-
fi cadas criou o modelo no estilo de 
um galo feito com um barro branco, 
mas foi da artesã D. Maria das Neves 
Felipe (D. Neném) a ideia de tornar 
o galo branco uma peça decorativa. 
Em 2016, o Prefeito Jaime Calado 
inaugurou o monumento com 12 
metros de altura, uma réplica gi-
gante da peça decorativa. 

São Gonçalo do Amarante também 
é a terra de algumas personalidades 
importantes, entre elas a senhora 
Militana Salustino do Nascimento, 
conhecida como Dona Militana, a 
maior romanceira do Brasil e ícone 
da cultura popular do Rio Grande 
do Norte. 

Ellen Romeiro - JOR r 5NA 

São Gonçalo: 
Artesanato em argila é 
mantido de geração em 
geração 
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Fernanda Andrade - JOR 5NA

O que te faz sorrir?

Estar vivo, um abraço apertado, 
uma piada, dinheiro no bolso. 

Foram várias as respostas que 
ouvi ao produzir as fotos de sorrisos. 

Está comprovado que o bom humor e 
otimismo vacinam nosso corpo contra 
todo tipo de doença. O funcionamento 
do corpo melhora e várias dores 

diminuem visivelmente. Quem sorri 
estimula o cérebro a liberar endorfi na 
e serotonina. Substâncias responsáveis 

pela sensação de prazer e felicidade. 
Essas substâncias proporcionam uma 
sensação de leveza e bem-estar, além de 
ativarem o sistema imunológico. Essa 
imunização ajuda a prevenir, princi-
palmente, doenças ocasionadas por ele-
vado grau de estresse.

O sorriso combate a depressão e o es-
tresse, diminui a pressão arterial, me-
lhora a digestão, desintoxica o orga-
nismo, espanta a dor e até deixa a pele 
mais bonita. Além disso, se você está 
sempre sorrindo, as pessoas irão querer 

sempre fi car perto de você e sua convi-
vência social será muito favorecida. Sor-
rir é um remédio sem efeitos colaterais; 
não precisa de prescrição e é de graça. 
Por isso, pare de franzir a testa e solte 
uma boa gargalhada sempre que possí-
vel que os benefícios virão.  
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dança no Brasil

TANZ

Promovido e realizado  pela Pre-
feitura de Parnamirim, por meio 
da Fundação Parnamirim de 

Cultura (FUNPAC), o Tanz Festival de 
Dança teve sua terceira edição realizada 
com grande sucesso. Durante cinco dias 
(30 de maio a 03 de junho) o Cine Te-
atro Municipal de Parnamirim se trans-
formou na capital nacional da dança. 

Ao todo foram apresentadas 441 co-
reografi as, com a participação de 68 
grupos de dança de diversas partes do 
Brasil, incluindo a renomada Compa-
nhia de Ballet da Cidade de Niterói – 
RJ, que abriu o festival com uma linda 
homenagem ao poeta do cancioneiro 
popular brasileiro, Pixinguinha. 

Com coreografi a de Rodrigo Negri, o 
espetáculo Choros e Valsas – Um Tri-
buto a Pixinguinha emocionou o pú-
blico que lotou o Cine Teatro Munici-
pal Vereador Paulo Barbosa da Silva. 

Apresentando uma linguagem de forte tea-
tralidade e inusitada interpretação das músi-
cas de Pixinguinha, o espetáculo utilizou-se 

de quinze pequenas cadeiras de madeira, 
elementos cênicos através dos quais os bai-
larinos apresentaram um mosaico emocio-
nante e criativo de grande impacto. 

Além desta importante apresentação 
da Companhia de Ballet da Cidade de 
Niterói, o festival seguiu ao longo de 
sua programação com apresentações de 
dança clássica e contemporânea. 

Os espectadores puderam participar de 
ofi cinas e acompanhar mostras de mui-
tos outros estilos de dança, a exemplo do 
Hip Hop, umas das grandes novidades da 
edição deste ano. Tudo de forma gratuita.  

Para Haroldo Gomes, presidente da 
FUNPAC, o sucesso do evento conso-
lida a terceira maior cidade do estado 
como um dos principais polos de dança 
no Brasil. “O TANZ é um evento que 
além de promover o intercâmbio cultu-
ral e de possibilitar o aprimoramento 
de técnicas para bailarinos, professores 
e estudantes, visa também aproximar o 
público em geral, de todas as idades, à 
arte da dança”, destacou.

Essa consolidação também é perceptí-
vel em forma de números. Em 2018, o 
festival recebeu o dobro de inscrições 

consolida Parnamirim
com uma das capitais da

Gustavo Brendo - JOR 7NA em relação a edição anterior, o que 
fez com que Parnamirim conseguisse 
atingir o patamar de outros tradicio-
nais festivais do nordeste, como os dos 
estados da Paraíba (PB) e do Ceará 
(CE). “Isso nos faz pensar sobre a pos-
sibilidade de redimensionar o festival, 
aumentando sua capacidade para o 
ano que vem”, adiantou Haroldo.

Tamanho foi o sucesso desta terceira 
edição, que a Fundação Parnamirim 
de Cultura (FUNPAC), já garantiu 
a quarta edição para o ano que vem, 
prevista para acontecer de 19 a 23 de 
junho de 2019, no Cine Teatro, nova-
mente aberta ao público. 

“Apesar de ter sido realizado num con-
texto de paralisações à nível nacional e 
outros problemas que atrapalharam a 
logística de quem viajava até o festival, 
o TANZ promoveu um espetáculo de 
altíssimo nível e excelente participação 
de público”, disse Domingos Costa, di-
retor geral do festival.

O TANZ tem a direção geral de Do-
mingos Costa, direção artística de 
Rosa Costa, direção administrativa e 
de marketing de Raíssa Costa e dire-
ção executiva de Dodora Costa.
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essoas se levantam junto com 
o sol e começam o movimento 
constante de ir e vir, a luz surge 

e revela as várias faces do trabalhador 
brasileiro nas paradas de ônibus. A 
caixa de metal sobre rodas transporta 
os usuários de um lado para o outro, 
dando início a uma jornada incansável. 
O motorista já automatizado para sem-
pre ao som da cigarra insistente, o povo 
sobe e desce a todo vapor, procurando 
sempre chegar na hora.  

Devido a correria do dia a dia e a evolução tecnologia, não para-
mos para notar quem anda ao nosso lado no transporte coletivo. 
Várias histórias diferentes cruzam o nosso caminho a todo ins-
tante, mas vivemos conectados no mundo virtual ou estaríamos 
na verdade desconectado do mundo real?

Observar o cotidiano é o mesmo que 
entrar no mundo do outro, observar 
alguém conseguir dormi no ônibus é 
entender e compreender a rotina cansa-
tiva do próximo. Nessa viagem vamos 
encontra vários personagens, por exem-
plo, a inspiração de muito fi lósofos anô-
nimos surgem admirando a paisagem 
passando na janela, outros escutam 
suas músicas favoritas, alguns descon-
fi ados desenham e escrevem atrás dos 
assentos, o vendedor ambulante sob em 
um, dois, três coletivos em busca do 
sustento.  

Heros Lucena - JOR 5NA 

“A correria é 
grande e não 
podemos perder 
tempo”
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Q uem passa nos dias atuais 
pelas estreitas e silenciosas 
ruas  Dr. Barata, Frei Mi-

guelinho, Rua Chile, diferentemente 
das largas e arborizadas Duque de Ca-
xias e Tavares de Lira não tem noção do 
que foi a epopeia nas décadas de 30 e 
40 nas antigas vilas da “Velha Ribeira 
de Guerra”, chamada carinhosamente 
pelos os natalenses.

O bairro, que está entre os três mais 
antigos de Natal, se notabilizou pe-
los lindos casarões da época e que aos 
poucos, mesmo em tempos de provín-
cia, foi criando identidade única na ci-
dade, trazendo ao longo dos anos um 
clima de poesia e romantismo. Mas 
antes da estadia americana, a Ribeira 
teve papel importantíssimo no de-
senvolvimento econômico e cultural, 
pois lá tinham prédios que abrigavam 
grandes repartições do governo e esta-
belecimentos comerciais.

No ano de 1939 começaria o maior 
confl ito bélico da humanidade, a se-
gunda Guerra Mundial. O Brasil era 
um grande fornecedor de matérias pri-
mas. O país estava situado em local 

Posterior  a esses tempos  áureos, a 
Ribeira passou uns vinte anos ador-
mecida. Entres as década de 70 e 90 o 
bairro entrou em um período morno. 
Foi então, que no fi nal dos anos no-
venta, surge o Blackout do empresário 
Paulo Ubarana para soerguer a Rua 
Chile. Muito visionário, o dono do es-
tabelecimento, trouxe ao bairro tudo 
aquilo que ela tinha perdido ao decor-
rer do tempo. E as noitadas na Ribeira, 
que um dia foi a precursora de toda 
boemia desta província, começava a re-
nascer com Ubarana.

Quando o Blackout estava no auge, 
o empresário Paulo foi assinado bru-
talmente e a Ribeira voltou ao ostra-
cismo novamente. Hoje o bairro tenta 
ressurgir com a juventude. O Ateliê 
Bar, Galpão 29 fazem a festa na Rua 
Chile, enchendo o largo de pessoas. A 
geração contemporânea segue desvir-
ginando a madrugada na inesquecivel 
e char    mosa Ribeira, um retrato da 
história de Natal.

estratégico para uso da aviação e das 
forças navais e, coincidentemente, Par-
namirim era uma delas e também, se 
tornou pioneira neste sentido, sempre 
tendo os americanos como aliados.

Quando os norte-americanos aterrissa-
ram em terras potiguares se depararam 
com um bairro aconchegante, boêmio, 
o berço da cidade. Dentre os pontos im-
portantes da Ribeira, o Grande Hotel 
foi destaque pela suntuosa arquitetura 
e esplendorosa decoração interna. Um 
luxo para época. Lá se hospedavam os 
militares de alta patente e outras perso-
nalidades civis.

O apogeu tinha começado e as ruas da 
Ribeira ganhavam vida a partir das 21h 
nas casas noturnas, os famosos cabarés. 
Wonder Bar, Arpege eram as principais 
opções dos americanos. Mas como à 
noite era boemia, os americanos apaixo-
nados pelo jazz, swings, blues e fox to-
mavam contas das noitadas. Enquanto 
os homens bebiam cervejas, as mulhe-
res acompanhavam no Martini. Porém, 
nem tudo era festa. Depois de uns co-
pinhos de bebidas, por algumas vezes 
aconteceram brigas e mortes nos cabarés.

RIBEIRA DE CORPO E ALMA
Hudson Martins - JOR 5NA

Antiga boate Arpege, número 161, 
construído na década de 40 por uma 
família de alemães - na Ribeira. 

Grande Hotel, 
Ribeira.
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O Diário Ofi cial do Estado 
do Rio Grande do Norte 
nasceu com “A República”, 

jornal fundado por Pedro Velho de Al-
buquerque Maranhão para ser o porta-
-voz das ideias republicanas no Estado. 
O seu primeiro número circulou em 1°. 
de julho de 1889.

Com a vitória do movimento republi-
cano, “A República”, embora não fosse 
um jornal do governo, tornou-se o vei-
culador dos seus atos ofi ciais.

Em 28 de janeiro de 1928, o governa-
dor Juvenal Lamartine de Faria criou 
a “Imprensa Ofi cial do Rio Grande 
do Norte”, instituindo “A República” 
como seu órgão ofi cial. O primeiro di-
retor da Imprensa Ofi cial foi o jorna-
lista Cristóvão Dantas.

No decorrer do Estado Novo, em de-
creto datado de 27 de junho de 1941, 
o interventor Aldo Fernandes Raposo 
de Melo transformou a “Imprensa Ofi -
cial” em “Departamento Estadual de 
Imprensa e Propaganda (DEIP), criado 

rado ao Estado. A princípio, órgão de 
regime especial, o DEI foi vinculado à 
estrutura do Gabinete Civil. Em 1996, 
o DEI vinculou-se à Assessoria de Co-
municação Social, o que permanece até 
hoje, tendo a sua estrutura organizacio-
nal e objetivos sido estabelecidos e rati-
fi cados pela Lei Complementar n°. 163, 
de 05.02.99, constante da Apresentação 
deste site.

Em sua existência, a imprensa ofi cial do 
Estado, responsável pelo Diário Ofi cial 
e a princípio vinculada ao jornal “A Re-
pública”, teve várias sedes. A primeira 
delas fi cava na Visconde do Uruguai, 
hoje Doutor Barata. Posteriormente, 
passou a ocupar o mesmo endereço das 
ofi cinas do jornal “Correio de Natal”, 
local onde hoje se ergue a Prefeitura 
Municipal de Natal. A instalação defi -
nitiva se deu a 20 de março de 1931, 
no endereço Av. Câmara Cascudo, 355, 
Ribeira, Natal – RN.

Durante sua trajetória, o jornal também 
sofreu períodos de interrupção em sua 
circulação. A princípio, o Diário Ofi cial 

nos moldes do DIP (Departamento de 
Imprensa e Propaganda), do governo 
Vargas. O primeiro diretor do DEIP foi 
o jornalista Edílson Cid Varela.

Por decreto do interventor Miguel Se-
abra Fagundes, em 13 de dezembro 
de 1945 o DEIP passou a denominar-
-se Departamento Estadual de Infor-
mações, sendo o jornalista Aderbal de 
França nomeado seu primeiro diretor. 
Em 1948, o governador José Augusto 
Varela transformou o órgão em “De-
partamento Estadual de Imprensa”, as-
sim se mantendo até 1971.

Naquele ano, em decreto de 15 de de-
zembro, o governador Cortez Pereira 
criou a “Companhia Editora do Rio 
Grande do Norte” (CERN), empresa 
de economia mista, que teve o jorna-
lista Marcos Aurélio de Sá como seu 
primeiro presidente. No governo de 
José Agripino Maia, pelo decreto n°. 
12.085, de 29.03.94, foi instituído e 
regulamentado o novo Departamento 
Estadual de Imprensa, como sucessor 
da CERN, cujo acervo foi incorpo-

circulava a cada cinco dias, encartado 
no jornal “A República”. A primeira 
edição autônoma do Diário Ofi cial se 
deu em 20 de novembro de 1932. Hoje, 
o jornal circula de terça-feira a sábado. 
“A República”, depois de vários perío-
dos de desativação, deixou de circular 
em 1987.

Em 1932, o Diário Ofi cial foi separado 
das páginas do jornal A República, fi -
cando na circulação os dois jornais, o 
Diário Ofi cial (publicação de leis, de-
cretos, portarias e outros atos governa-

Diário Ofi cial: 
patrimônio e história

Julia Fernandes - JOR 5NA 

mentais) e A República, verdadeira es-
cola para os jornalistas potiguares.

Neste ensaio, fotografei o passo a passo 
da produção do Diário Ofi cial do Rio 
Grande do Norte, informativo tão im-
portante para o nosso estado. É possível 
observar todo o processo, desde a edi-
ção, passando pela impressão dos vege-
tais, depois para a gravação da chapa, 
até a sua devida impressão. Cada fase 
tem um personagem, e cada persona-
gem é essencial para que o Diário Ofi -
cial chegue todos os dias às casas do 
povo potiguar. 
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Arte 
para 
vida

Juliana Silva - JOR 5NA 

A praia de Ponta Negra, em Natal 
no Rio Grande do Norte, exibe 
muito além de suas belezas na-

turais. A beleza da arte está presente a 
cada metro da praia. São pinturas, es-
culturas, artesanato, acessórios, de tudo 
se encontra.

Mas por trás de toda arte existe uma his-
tória, e em busca disso conheci Cristian 
e Pedro, vendedores autônomos da praia.

Conheci Cristian assim que coloquei o 
pé na areia, ele estava começando sua 
jornada de vendas e pedi para acompa-
nhar enquanto conversávamos.Cristian 
conta ao longo da caminhada que traba-
lha há mais de 20 anos fazendo pulsei-
ras e artes com fi o de arame, e sua renda 
se baseia na venda desses produtos.

A família de Cristian mora na Paraíba e 
não tem contato com ele, ele segue sozi-
nho desde jovem, e já visitou quase to-
dos os estados do Brasil vendendo arte.

A família de Cristian mora na Paraíba e 
não tem contato com ele, ele segue sozi-
nho desde jovem, e já visitou quase to-
dos os estados do Brasil vendendo arte.

Pouco depois conheci Pedro e sua na-
morada, Renaria. Eles vieram de Minas 
Gerais e estavam em Natal há duas se-
manas. Eles contam que o tempo que 
passam em cada cidade depende da 
venda das artes. Eles viajam junto com 
outras pessoas, que fazem o mesmo 
trabalho. Pedro conta que as vezes não 
vende os produtos, e que faz escambo 
em troca de utensílios para o dia-a-dia.

A vida para quem vive apenas da arte 
é complicada, não existe glamour, o 
trabalho não é valorizado e eles vivem 
em condições simples. Mesmo com as 
difi culdades, são pessoas alegres, que 
sabem aproveitar a vida, se apegando 
as oportunidades que lhes são apresen-
tadas e fazendo do lugar onde vivem o 
melhor do mundo. 

Na foto, Cristian segura algumas 
pulseiras e os fi os de arame, que 
são usados para confeccionar as 
artes.

Acima, Pedro confecciona 
um anel feito com fi o de 
arame. Ao lado, a namo-
rada de Pedro, Renaria, 
com sua fi lha sentada 
na mesa. Abaixo, outras 
fotos de Cristian mos-
trando as pulseiras que 
confeccionou.

  2928  



Kelly Vieira- JOR 5NA 

O artesanato potiguar é muito 
rico, explora diversos recur-
sos naturais presente na re-

gião, indo do extrato de frutas, semen-
tes, palhas, argilas até pedras, conchas e 
couro de animais. Mas não são apenas 
os recursos naturais que se destacam e 
criam a identidade do artesanato local, 
os artesões são fundamentais para a 
construção de todo esse acervo, princi-
palmente no caso das famosas rendeiras 

A renda  de Bilro

presentes no nordeste brasileiro. Den-
tro do artesanato potiguar, e também 
de alguns outros estados nordestinos, a 
renda de bilro é uma das mais famosas, 
sobressai-se pela imensa habilidade que 
requer para formar mínimos detalhes. 

As rendas de bilros são feitas sobre um 
desenho em cartolina picotada nos pon-
tos onde são espetados os alfi netes. Em 
cima de uma almofada (rebolo), supor-
tada por uma canastra de verga espe-

cial, as rendeiras manejam os bilros que 
seguram a linha de algodão penteado 
Uma das extremidades do bilro tem a 
forma de pêra e o fi o fi ca enrolado na 
outra extremidade. Os bilros então, são 
manejados aos pares pela rendilheira 
formando aos poucos e com muita pa-
ciência artigos belíssimos, utilizados 
principalmente como decoração para 
mesa, toalha de banho, e até mesmo de-
talhes para vestuário.

Olê, mulher rendera

Olê mulhé rendá

Tu me ensina a fazer renda

eu te ensino a namorá...
“Olê, “

orá...
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O Bosque dos Namorados é o 
setor de Uso Público do Par-
que das Dunas. Estáww loca-

lizado no fi nal da Avenida Alexandrino 
de Alencar, no bairro de Tirol e pos-
sui aproximadamente 7 hectares, com 
1.300 árvores representando 50 espé-
cies nativas da mata atlântica. O local é 
administrado pelo IDEMA - Instituto 
do Desenvolvimento Econômico do 
Meio Ambiente.

O público é atraído pelos vários es-
paços que o parque tem, dentre eles: 
área de piquenique, restaurante, área 
de descanso, tem o local onde as pes-
soas se exercitam e também uma área 
reservada para as crianças brincarem. 
E é por este motivo, que o bosque vem 
sendo usado para as festinhas de aniver-
sário das crianças. As pessoas chegam 
cedo para marcar e organizar os lugares 
que vão usar para a arrumação das lem-
brancinhas, dos enfeites, dos salgados, 
dos doces e do bolo da festa. 

A professora Nádia Jussara foi uma das 
pessoas que escolheu o bosque para 

fazer a festa de 7 anos de sua fi lhinha 
Laura. “Resolvi fazer o aniversário dela 
aqui porque ela ia poder fi car brincando 
com as amiguinhas dela, tem bastante 
espaço para elas correrem e se diverti-
rem”, afi rmou.

Para os mais crescidinhos que não gos-
tam de brincar na areia ou nos balan-
ços, o lugar também é ideal para curtir 
o fi nal de semana, jogando futebol com 
os amigos.

É comum nas tardes de sábado, além 
das festas de crianças, famílias almo-
çando no parque. Foi o caso do visi-
tante Francisco José Lima que estava 
com seus familiares, “Nada melhor do 
que estar perto de quem gostamos, des-
frutando de uma boa comida e em um 
local aconchegante e repleto de muito 
verde”, disse.

Ponto de encontro também de grupos 
de jovens de igrejas, eles vão ao Parque 
das Dunas para se confraternizarem e 
falarem da palavra de Deus. 

Layza Vale - JOR5NA

Alegria e lazer no
Bosque dos Namorados
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Construído na década de 1930 em uma 
colina no bairro de Petrópolis, o prédio 
do Centro de Turismo de Natal foi pla-
nejado para ser residência de uma nobre 
família potiguar. Edifi cada em estilo 
neoclássico, a mansão serviu, posterior-
mente, como asilo para mendicantes, 
orfanato, escola, área de segurança mi-
litar - durante a 2ª Guerra Mundial -, e 
penitenciária pública, a Casa de Deten-
ção de Natal.

Durante o início dos anos 70, o espaço 
ganhou restauração e foi reinaugurado, 
em 13 de novembro de 1976, como 
Centro de Turismo de Natal. Em 11 de 

venirs feitos de materiais locais como 
palha e renda. No restaurante são pre-
parados pratos da culinária regional e 
contemporânea como bolinho de ma-
caxeira com camarão ou carne de sol, 
servidos num espaço com vista para 
as praias urbanas da capital, Fortaleza 
dos Reis Magos, rio Potengi e Ponte 
Newton Navarro.

Nas noites de quinta-feira, o já tradi-
cional “Forró com o Turista” anima as 
noites dos turistas de Natal desde 1987 
com muita música, dança e outras tra-
dições nordestinas por meio de apresen-
tações de artistas locais.

agosto de 1988, a construção foi tom-
bada como patrimônio histórico e artís-
tico do Estado. 

Atualmente, administrado pela Asso-
ciação de Empreendedores do Cen-
tro de Turismo (Assctur) com apoio e 
supervisão da Secretaria Estadual de 
Turismo, o Centro dispõe de lojas de 
produtos regionais, restaurante, lan-
chonete, casa de forró, galeria de arte e 
posto de informações turísticas. 

Ao todo, são 42 lojas – instaladas nas 
antigas celas –, que comercializam ali-
mentos típicos, roupas, enxovais e sou-

Lia Pinheiro - JOR 5NA 

Cores potiguares
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O Sertão
Nesta revista, trago um ensaio fotográfi co sobre o sertão de Baixa do 

Meio, um distrito do município de Guamaré, Rio Grande do Norte. 
Fica situado entre Jandaíra e Macau, sua população estima-se ser de 

aproximadamente 6.000 habitantes. Meu objetivo foi explorar as belezas naturais 
que carrega um sertão, e registrá-las em fotografi as. Escolhi como tema: O Sertão 
de Baixa do Meio. Quero mostrar a beleza da simplicidade, da riqueza do pouco, 
do encanto dos detalhes que muitas vezes nos passa despercebido. O que seria 
um ensaio para registrar a seca no sertão, a natureza resolveu mandar água para 
.molhar este chão. 

No sertão nordestino é possível construir instalaçôes para caprinos, na foto (1 e 3), 
temos o ‘aprisco” destinado para abrigo em época de chuva, . Foto (2) temos um bode 
com uma “canga”, peça de madeira  utilizada para o animal não sair do cercado.

“Mas o pobre vê nas estrada

O orvaio beijando as fl ores

Vê de perto o galo campina

Que quando canta muda de cor

Vai moiando os pés no riacho

Que água fresca, nosso Senhor

Vai moiando coisa a grané

Coisas que, para mode vê

O cristão tem que andar a pé”

LUIZ GONZAGA.

Lourdyanna Agostinho - JOR 5NA

01

02

03
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Não é água com açúcar que 
acalma, e sim água salgada. 
A frase é de um autor desco-

nhecido, mas com certeza muita gente 
já viu essa citação acompanhada com 
uma foto de praia em algum lugar da 
internet. Realmente, um dia na praia 
costuma renovar as energias. O am-
biente natural tão procurado por turis-
tas, quando traçam rotas para viagens. 
Um lugar que tenha mar, geralmente 
sai na frente do roteiro.

Com 7.367 km de extensão, o litoral 
brasileiro e suas belezas é conhecido 
mundialmente. Também não é para 
menos, as praias no Brasil inspiram 
canções, são procuradas para cenários 
de novelas, clips musicais, ensaios foto-
gráfi cos, casamentos, entre outros.

Porém um dia de lazer na praia, quando 
bem aproveitado, levando em conta os 
cuidados com o sol e com o mar, pro-

lantes transitam na areia para lá, e para 
cá. Mesmo tirando o sustento do seu 
trabalho, eles também salvam muita 
gente que escolhem por gastar menos 
com alimentação e bebida.

Falando em ambulantes, eles cha-
mam muito a atenção das crianças, 
pois geralmente elas não podem ver 
um deles, que pedem aos pais ou res-
ponsáveis para comprar algo, princi-
palmente se for comida. Porém, cos-
tumeiramente isso acontece após elas 
se divertirem na praia, com um ba-
nho de mar e brincadeiras.

Um lugar agradável a todos os públi-
cos. Excelente para um passeio em 
família, praticar atividades físicas, fo-
tografar, entre outras coisas. Indepen-
dente do lugar, um dia na praia tende 
a ser muito prazeroso, divertido e re-
novador para todos que buscam um 
momento de lazer.

porciona benefícios para o corpo e a 
alma. É comum as pessoas correrem à 
praia após uma semana de trabalhos e 
compromissos.

A Praia de Pirangi do Norte, que fi ca 
no litoral Sul potiguar, é conhecida por 
abrigar o maior cajueiro do mundo. 
Além da grande árvore, águas quentes 
e tranquilas, e passeio de barcos com 
mergulhos, atraem turistas do mundo 
inteiro durante todo o ano.

É também um lugar ideal para a prática 
de esportes. É comum ver as pessoas 
se exercitando, tanto para aprimorar a 
forma física, como também por diver-
são. A brisa, o ambiente e o banho de 
mar após as atividades, faz todo esforço 
realizado valer a pena.

Por falar em esforço, são muitos profi s-
sionais que tiram da praia o seu ganha 
pão. Como uma onda no mar, ambu-

Um dia na praia...

Ricardo Oliveira - JOR5NA
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Considerado o marco zero da 
colonização macaibense, a 
história do Solar Ferreiro 

Torto se inicia em 1614, com a chegada 
do português Francisco Rodrigues Co-
elho, ele ganhou alguns lotes de terra e 
ergueu o segundo engenho da então ca-
pitania do Rio Grande, antes chamado 
de Engenho Potengi, o primeiro foi em 
Cunhaú- Canguaretama/ RN. 

O local foi cenário de inúmeras bata-
lhas envolvendo colonos holandeses, 
portugueses, índios e escravos africa-
nos, em meados do século XIX. O Co-
ronel da Guarda Nacional Estevão José 
de Moura Barbosa de Moura, adquiriu 
terras do sítio Ferreiro Torto, demoliu a 
velha casa de taipa e ergueu um casarão 
em estilo colonial português, denomi-
nando Solar do Ferreiro Torto. 

O museu passou por um período di-
fícil, houve vários arrombamentos e 
furtos de peças importantes, por esse 
motivo, suas portas foram fechadas e 
boa parte da história do município foi 
perdida, mas em 2002, a Prefeitura 
Municipal assina convênio com o Go-
verno do Estado para ser revitalizado. 
“O museu fechou várias vezes, hoje, 
desde 2003, conseguimos deixar aberto 
com cerca de 300 fotografi as contando 
toda essa história de Macaíba e parte do 
rio Grande do Norte”. 

Atualmente, o local recebe visitas fre-
quentes de pesquisadores de História e 
de Ciências Biológicas, grupos de estu-
dantes, famílias e turistas. Cercado por 
um trecho preservado de Mata Atlân-
tica. O visitante, pode desfrutar de uma 
bela paisagem, existem diversas trilhas 
ecológicas que ele pode aproveitar, além 
de apreciar a vista do Rio Jundiaí.  

O Secretário de Cultura e Turismo, 
Marcelo Augusto conta um pouco so-
bre o desenrolar dessa história. “Com 
a morte do Coronel, os familiares ven-
deram as terras ao grande latifundiário 
Manoel Machado o esposo da viúva 
Machado. Depois a fundão José Au-
gusto desapropriou e na década de 70 
foi feita uma restauração no prédio e 
abriu o museu de arte sacras”, diz. Sob 
a coordenação da Fundação José Au-
gusto. A falta de divulgação fez com 
que o órgão gestor fechasse o museu, 
transferindo seu acervo para a igreja de 
Santo Antônio (do galo) em Natal. 

Na década de 80, o prédi o foi nova-
mente reformado e adaptado para fun-
cionar como sede do Poder Executivo 
Municipal, desse modo, o Ferreiro 
Torto foi a sede da prefeitura da Maca-
íba no período de 1982 a 1990. 

Solar Ferreiro Torto, uma viagem 
na história de Macaíba

Sandra Rocha - JOR 5NA

Lenda do Solar  

Há também uma lenda em que a fi lha 
do senhor do engenho teria se apaixo-
nou por um escravo. Um dia o pai viu 
os dois conversando. Então ele resolveu 
agir rapidamente, e foi pegar uma arma 
para matar o escravo, mas quando ele 
atirou, sua fi lha se colocou na frente 
e o pai acabou matando jovem. Com 
muita raiva desse escravo, ele chamou 
os capitães-do-mato que o enterraram 
vivo. Existe uma estátua desse escravo 
em frente ao casarão e a suposta cova. 

Tachos onde os escravos ferviam o caldo da cana de açúcar até virar um melaço, depois de resfriado era transformado em açúcar bruto ou rapaduraa

Acervo de imagens católicas, algumas relíquias que se encontram no museu
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Bosque 
dos 
namorados

Thaís Godeiro - JOR 5NA 

Compreendido como o setor de 
uso público, e entrada para o 
Parque das Dunas, o Bosque 

dos Namorados, ocupa uma área de 
aproximadamente sete hectares. Com 
mais de mil e trezenNamorados locali-
zam-se a sede administrativa do Parque 
das Dunas, centro de visitantes, biblio-
teca, centro de pesquisas, viveiro, uni-
dade de mostra de vegetação, anfi teatro 
pau-brasil, folha das artes, lago artifi -
cial, posto de comando ambiental, par-
que infantil e anel viário para atividades 
físicas e caminhadas. No centro de visi-
tantes há uma sala com uma exposição 
permanente denominada: “Parque das 
Dunas: um encontro com sua natureza”.

O centro de pesquisa, possui dois labo-
ratórios: um de botânica e um de zo-
ologia, contendo animais conservados 
em vidros com álcool e formol, ou em-
palhados. Próximo ao Centro de Pes-
quisa existe ainda a Unidade de Mostra 
de Vegetação Nativa das Dunas, que 
dispõe de canteiros com exemplares 
de orquídeas, bromélias, aráceas e cac-
táceas, entre outras, além do Viveiro 
Parque das Duna onde são cultivadas 
as mudas de espécies vegetais nativas 
do Parque das Dunas, utilizadas na 
recuperação e refl orestamento de áreas 
de Mata Atlântica.

Do Bosque dos Namorados partem as 
trilhas interpretativas, que permitem 
com que os visitantes conheçam aspec-

tos e elementos do ecossistema dunar. 
Ao todo, são seis km e meio de cami-
nhada, distribuídos entre as trilhas Ubaia 
Doce, Peroba e Perobinha.

As crianças também tem vez no Bosque 
dos Namorados, no parque infantil, 
que conta com caminhos pela área, di-
vididos entre: trilha dos répteis e a trilha 
das aves, identifi cáveis pelos desenhos 
em mosaico ao longo de cada um. Uma 
área com várias mesas para piquenique 
e uma área de jogos com mesas para da-
mas e xadrez faz a alegria da garotada.

Criado em 1977 como a primeira Uni-
dade de Conservação do Rio Grande 
do Norte, o Parque Estadual Dunas do 
Natal ”Jornalista Luiz Maria Alves” está 
localizado em Natal e possui uma área 
de 1.172 hectares. Reconhecido pela 
UNESCO como parte integrante da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
Brasileira, o Parque das Dunas é con-
siderado o maior parque urbano sobre 

dunas do Brasil, possui fundamental 
importância para a qualidade de vida 
da população natalense, e contribui 
para a recarga do lençol freático da ci-
dade, como também para a purifi cação 
do ar. Seu ecossistema de dunas é rico 
e diversifi cado, abrigando uma fauna e 
fl ora de grande valor bioecológico, que 
inclui diversas espécies, algumas inclu-
sive em processo de extinção.

A cobertura vegetal do Parque das Du-
nas é representada, em sua maior parte, 
pela mata de duna litorânea, caracte-
rizada por espécies herbáceas, arbus-
tivas e arbóreas, registrando ainda a 
ocorrência de praias e sopés de dunas, 
e formação vegetal tabuleiro litorâneo. 
Nela predominam espécies peculiares 
da mata atlântica, além de algumas 
espécies de caatinga e tabuleiro, com 
destaque para a amescla-de-cheiro, an-
túrio selvagem e pau-brasil, as quais 
conferem ao ambiente grande diversi-
dade e exuberância. A fl ora reúne mais 

de 270 espécies arbóreas distintas e 78 
famílias, representada por mais de 350 
espécies nativas.

A fauna nativa do Parque é típica do 
ecossistema costeiro terrestre formado 
pela Mata Atlântica. De acordo com 
levantamento preliminar do IDEMA, a 
fauna do Parque está representada por 
cerca de 180 espécies dentre mamíferos, 
répteis, aves, e invertebrados, como bor-
boletas, aranhas e escorpiões.

O Parque tem como objetivo garantir a 
preservação e conservação dos ecossis-
temas naturais englobados; proteger os 
recursos genéticos; possibilitar a realiza-
ção de estudos, pesquisas e trabalhos de 
interesse científi co; preservar sítios de 
valor histórico, arqueológico e geomor-
fológico; além de oferecer condições 
para o lazer, o ecoturimo e a realização 
de atividades educativas e de conscien-
tização ecológica.

42    43




