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Os jornalistas Ranniery Souza, Lídia Pace e Diego 
Negrellos, na badalada White Party, no litoral sul

Rilke Barth com sua amada Andrezza Saraiva, em 
movimentada festa de verão no litoral norte

A querida Nelly Hazbun curtindo o verão do litoral 
sul com a filha Gisele e a neta Gabriela Smith

Novos empreendimentos
Responsável pelo registro empresarial no 
Rio Grande do Norte, a Junta Comercial 
aponta uma alta na abertura de novos 
empreendimentos durante 2019, com 7.709 
solicitações de novos negócios registradas. De 
acordo com a Jucern, um aumento de 15% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. 
O RN chega a 2020 com cerca de 100 mil 
empresas ativas, sendo que 60% delas estão 
concentradas em Natal, Mossoró e Parnamirim.

ATENÇÃO!!!
A coluna recebeu o aviso e repassa 
aos leitores. O Detran RN alerta que 
está circulando nas redes sociais, 
principalmente no WhatsApp, a 
informação falsa de uma solicitação 
de preenchimento do cadastro para 
obtenção da CNH SOCIAL. A ação 
é uma tentativa de obter os dados 
do cidadão para possíveis fins de 
atividades criminosas.

Os parabéns da coluna para a querida Ana Thereza 
Paiva, que amanhece festejando aniversário

Não às guerras!!!
Uma matéria no Portal UOL me chamou 
atenção de quanto se gasta por uma guerra. 
Que absurdo!!! A seguir  conforme o texto.  
Quando a estátua de Saddam Hussein foi 
derrubada no Iraque, em 2003, as imagens 
que rodaram o mundo simbolizavam 
a vitória do exército mais poderoso do 
mundo. Meses antes, a campanha no 
Afeganistão também mostrava a avassaladora 
superioridade das forças americanas.

*** Mas se essas guerras foram vencidas em 
sua etapa inicial, o governo americano logo 
descobriu que conquistar a paz seria uma 
tarefa mais difícil - e muito mais cara. Nesta 
semana, os acontecimentos em Bagdá e a 
crise aberta entre EUA e Irã podem antecipar 
o fim da presença americana no Iraque. Mas 
certamente a conta permanecerá por muito 
tempo ainda e já supera por ampla margem 
os gastos na Guerra do Vietnã -1969-1975.

*** Em quase 20 anos de conflitos no 
Oriente Médio e no Golfo, o governo 
americano já destinou quase US$ 6 trilhões 
para financiar as operações, conta que deve 
crescer nos próximos anos, mesmo que 
haja uma retirada imediata de Bagdá, como 
querem os iraquianos. Com o dinheiro 
destinado a tais campanhas americanas, o 
mundo teria eliminado a fome ou preparado 
o planeta para as mudanças climáticas.

*** Além dos valores com armas e 
infraestrutura, também inclui as taxas de 
juros com as dívidas para pagar pela guerra, 
os gastos com pensão dos militares, homens 
e mulheres destacados para região. Para os 
que sofreram algum dano físico ou mental, 
uma compensação também está prevista. 
De acordo com estudo da Universidade de 
Brown, entre 2020 e 2059, o governo dos 
EUA terá que destinar mais de US$ 1 trilhão 
aos veteranos de guerra.

*** Assim como eu, acho que mais pessoas 
se questionam por que o homem briga tanto 
pelo poder? Sei que é utopia pensar no 
mundo todo voltado para a paz como diz a 
música ‘Imagine’, de John Lennon, como seria 
se os governantes no planeta exercitassem 
apenas o primeiro “ Mandamento Bíblico”. 
Sim, teríamos um mundo mais justo, sem 
guerras e sem tantas diferenças sociais. 
Vamos continuar pedindo Paz! E que DEUS 
tenha misericórdia de todos nós pobres 
mortais.


