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ANIVERSÁRIOS Parabéns da coluna 
para Graça Trindade, Milton Fernandes e 
Américo Godeiro. Vivas antecipados para 
Neide Maciel, a prefeita Rosalba Ciarlini, 
Mariana Barbalho, Tiana Costa e Abel Torres.

No hotel Pirâmide, a colunista posa com Anton Salman, 
prefeito de Belém-Palestina, terra de Jesus Cristo

Embaixador da Palestina, Ibrahim Alzebem, empresário 
Sami Elali, e o prefeito de Bethlehem, Anton Salman

Esam Elali durante encontro com o prefeito de 
Bethlehem-Palestina, Anton Salman, e Hanna Safieh,

Decoração natalina
Hohôhô, já é Natal!!! O Midway Mall estreou 
ontem sua decoração natalina. A ocasião foi 
marcada por uma apresentação musical, com 
a presença do papai Noel, na praça Central. 
Compõe o cenário do shopping neste período, 
cerca de 60 mil lâmpadas de Led, 10 mil 
enfeites, 13 bonecos animatrônicos, 35 árvores 
e topiarias, 220 festões e 360 laços. Todos 
os corredores estão ornamentados, como 
também a praça de alimentação.

HOMENAGEM 
O comandante Geral da Polícia 
Militar do RN, Coronel Alarico, foi 
homenageado com a Ordem do Mérito 
Aeronáutico. A comenda foi concedida 
pelo Ministério da Defesa, Comando 
da Aeronáutica. A Medalha é a mais 
alta honraria da Força e foi entregue 
durante solenidade comemorativa ao 
‘Dia do Aviador”, na última quarta-
feira, na Base Aérea de Natal.

Comandante da Polícia Militar do RN, coronel Alarico, 
homenageado com Ordem do Mérito Aeronáutico

Belém/Natal
O prefeito da cidade Belém na Palestina, 
Anton Salman, está em viagem oficial na 
nossa Natal. Durante sua estada, ele foi 
recebido ontem por seu compatriota, o 
empresário Sami Elali, também natural 
de Bethlehem, cidade onde nasceu Jesus 
Cristo. Na companhia do embaixador 
da Palestina, Ibrahim Alzebem, e tendo 
como tradutor Hanna Safieh, palestino 
radicado no RN, Anton Salman deu 
uma coletiva para a imprensa no hotel 
Pirâmide.

*** Ele ressaltou que está na capital 
potiguar para estreitar os laços de amizade 
entre as duas cidades irmãs. O termo foi 
assinado pela então prefeita do Natal, 
Wilma Faria. A ideia da união entre os 
dois municípios, surgiu do patriarca Giries 
Nicolas Elali, pai de Sami Elali, e foi acatada 
pela prefeita natalense na década de 90.

*** Num gesto merecedor e de 
reconhecimento o Sr. Giries foi lembrado 
e homenageado pelo o prefeito da sua 
terra natal, que fez questão de ressaltar 
a participação do Sr. Giries como 
engenheiro da prefeitura Bethlehem. 
Anton Salmon, ainda enfatizou que o Sr. 
Giries Nicolas uniu as duas cidades no 
coração. Trouxe para Natal, suas raízes, 
vista na obra do majestoso hotel Pirâmide, 
desde a entrada até as suas dependências.

*** Falou um pouco sobre a Palestina e 
frisou que Natal e Bethlehem precisam 
manter este convênio de irmandade, 
“estamos procurando voltar com força 
total”, afirmou Anton, almejando que as 
duas cidades fiquem mais próximas, pois 
acredita na união e nas potencialidades 
das atividades econômicas, de ambas, 
destacando o turismo e as visitas religiosas 
a terra de Jesus Cristo. E finalizou dizendo 
“Somos um povo que acredita na paz”.

*** E falando no Pirâmide, o 
empreendimento passa por grande e 
importante reforma que está a todo 
vapor. Alguns locais já prontos, seguindo 
o cronograma da obra. A coluna 
perguntou ao empresário Sami Elali, qual 
a previsão do funcionamento do hotel, 
que respondeu no segundo semestre 
do próximo ano. Estamos na torcida 
e contando os dias para a reabertura. 
Sucesso !!!


