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O médico Kleber Morais foi homenageado  pela 
ALRN, recebeu a  outorga do  Dep. Hermano Morais

Parabéns para o advogado Rilke Barth, pelo seu 
aniversário, em click com sua amada Andrezza Saraiva

Parabéns para o empresário JOÃO MARIA 
- TELA VIVA PRODUÇÕES, pela merecida 
homenagem da Câmara Municipal do Natal. Em 
click com o presidente PAULINHO FREIRE, que é o 
aniversariante do dia. O abraço carinhoso da coluna 
em dose dupla!!!

Guia Salarial
Cargos no mercado financeiro e nas áreas 
de seguro, tecnologia, vendas e marketing, 
jurídico, finanças e contabilidade, engenharia 
e recursos humanos estarão em alta no 
próximo ano. Os dados são da 12ª edição do 
Guia Salarial da Robert Half, deste mês. O 
levantamento apontou que os empregadores 
valorizam os candidatos e funcionários que 
busquem, além do salário, possibilidade de 
crescimento dentro das empresas. Publicou o 
portal UOL

SAN PAOLO GELATO
Aporta em Natal a famosa gelateria 
San Paolo Gelato. Essa é a 34ª loja da 
marca cearense que chega ao mercado. 
Na capital potiguar, o espaço abriu suas 
portas em sistema de soft opening, na 
Alameda Gourmet do Natal Shopping. 
A inauguração oficial acontecerá nesta 
quinta-feira, prometendo movimentar 
o mall com uma promoção especial 
para os clientes.

Os cumprimentos da coluna para a magistrada Lena 
Rocha, idealizadora do Programa Caminhos da Justiça

Caminhos da Justiça
O Programa Caminhos da Justiça é pioneiro 
no País em levar informação a apenados 
sobre as consequências do crime. A matéria 
foi destaque na última semana no site da 
Associação dos Magistrados Brasileiros. A 
publicação traz um pouco da história do 
Programa, idealizado e coordenado pela 
magistrada potiguar, Lena Rocha. Iniciativa 
que é referência no Brasil e serve de modelo 
para outros estados.

*** O texto ressalta que meses depois de a 
magistrada ter ouvido um jovem de 21 anos 
falar, que se soubesse que a pena do crime 
que cometeu seria tão grande, não o teria 
feito. “Fui tocada profundamente por aquele 
rapaz que mostrava o desconhecimento 
da lei”, disse Lena Rocha. A partir daquele 
momento, ela, desenvolveu o projeto com 
foco em pessoas que estavam em liberdade 
provisória. Além das palestras educativas 
para a não reincidência, eles passaram a ser 
assistidos por um psicólogo.

*** O sucesso foi tão grande que a 
magistrada já apresentou a iniciativa para 
uma rede de televisão americana e em 
conferências na Argentina, Peru e em vários 
estados brasileiros. Mesmo com tamanho 
reconhecimento, esse não é o único orgulho 
de Lena Rocha. Segundo ela, há mais de 12 
anos, não há reincidência de crimes entre 
os participantes do Programa. A matéria 
completa pode ser acessada no link https://
www.amb.com.br/?p=63901

Partage Mossoró
O novo superintendente do Partage Shopping 
Mossoró, Leandro Botelho, foi recebido em 
audiência pela prefeita Rosalba Ciarlini. Na 
ocasião, foram discutidos os investimentos 
previstos para o ano de 2020. Durante o 
encontro, o superintendente anunciou o 
investimento em reformas e modernização 
dos ambientes internos, como forro, piso e 
iluminação, além de uma reforma na praça 
de alimentação do empreendimento.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da 
coluna hoje com votos de sucesso vão 
para o presidente da Câmara Municipal 
do Natal, Paulinho Freire e Wellington 
Simonetti. Ainda em tempo de parabenizar 
os advogados Rilke Barth e Priscila Fonseca 
pelo aniversário ontem. Da mesma data, Ana 
Márcia Varela, e o empresário Carlos Farache.


