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A colunista recebida pela elegante an� triã Zélia 
Madruga, delegada Regional da Adesg

General Mousinho,  Zélia Madruga e José Maria de 
Brito Freitas, durante homenagem da Adesg

Os adesguianos Docéu Vargas, Paulo Lopo Saraiva e 
Zita Regalado, no restaurante Don Nemésio

Docéu Vargas, em click com o casal Pancrácio 
Madruga e Maria Marinho, no almoço da Adesg

Medidas protetivas
Um número bastante expressivo. As medidas 
protetivas concedidas a mulheres pela 
Justiça do Rio Grande do Norte tiveram um 
aumento de 18,3% de janeiro a julho de 2019, 
em comparação ao mesmo período do ano 
passado. Neste ínterim, o TJRN, concedeu, o 
total de 1.790 medidas protetivas considerando 
todos os municípios potiguares. O aumento 
nas decisões judiciais neste ano é ainda maior 
em relação aos primeiros sete meses de 2017.

NATURAIS
Bons hábitos alimentares, como ingerir 
alimentos mais naturais e diminuir 
a quantidade dos que tem origem 
animal e são ricos em gorduras, 
pode ser o segredo do “elixir da 
juventude”. É o que mostra um estudo 
feito por médicos e cientistas da 
Clínica de Gerontologia do Hospital 
Addenbrooke, ligado à Universidade 
de Cambridge, na Inglaterra.

Os parabéns da coluna para a querida Luzi Bezerra, 
que amanhece festejando aniversário

Homenagem da Adesg
Esta colunista feliz e honrada com a 
homenagem realizada ontem pela Associação 
dos Diplomados da Escola Superior de 
Guerra, que tem como delegada no Rio 
Grande do Norte, a procuradora de Justiça 
Zélia Madruga. Sempre muito simpática e 
agregadora, Zélia Madruga reúne, todas as 
quartas-feiras, integrantes das comissões da 
Adesg-RN durante almoço no restaurante 
Don Nemésio.

*** A ocasião é sempre marcada por trocas 
de informações, pautas ou elaboração da 
programação de atividades da entidade em 
terras potiguares. Num gesto de elegância e 
reconhecimento a cada semana ou quinzena, 
a Associação convida uma personalidade 
que é destacada durante o encontro dos 
adesguianos. Ontem, foi a vez desta colunista 
ser recebida com muito carinho na reunião 
da Adesg no RN.

Política e Estratégia
Ainda falando sobre Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de Guerra, a 
delegacia Regional do Rio Grande do Norte, 
promoverá o XXX Curso de Estudos de 
Política e Estratégia. Com início em 1º de 
outubro, as aulas seguem até 12 de dezembro 
do corrente ano. As inscrições podem ser 
feitas na sede da delegacia na Rua Jundiaí, 
410 A – 4ºandar, Tirol. Mais informações 
através do e-mail adesgrn@gmail.com

Lei Maria da Penha
O presidente Jair Bolsonaro sancionou 
uma lei que obriga agressores domésticos 
ou familiares a ressarcirem o Estado pelas 
despesas com atendimento das vítimas. 
O texto altera a Lei Maria da Penha, e faz 
referência tanto aos gastos do Sistema Único 
de Saúde, quanto à oferta de dispositivos de 
segurança às vítimas. Foi o que publicou o 
portal G1.

*** O projeto já tinha sido aprovado pela 
Câmara dos Deputados em dezembro de 
2018, mas sofreu mudanças durante a análise 
no Senado. Os senadores incluíram, por 
exemplo, a necessidade de uma condenação 
judicial de� nitiva para que o pagamento 
fosse exigido. Convertido em lei, também 
de� ne que o ressarcimento não poderá ter 
impacto no patrimônio da mulher agredida 
e dos � lhos, e nem poderá ser usado como 
atenuante para uma condenação penal.


