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A colunista e Celina Marinho em pose com a 
aniversariante Cleuse Fiuza no Renata Motta Buffet

Simpatia em dose dupla de Ana Marta Procópio e 
Ana Thereza Paiva, nos vivas para Cleuse Fiuza

Elegância de Luzi Bezerra, Violeta Fagundes Araújo 
e Lídia Constança Barreto, nos parabéns para Cleuse

Carteira de Identificação
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 
que institui a Carteira de Identificação da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 
O documento tem expedição gratuita e dá 
prioridade de atendimento em serviços 
públicos e privados, em especial nas áreas 
de saúde, educação e assistência social.  O 
Projeto de Lei 2.573/2019 que criou a carteira, 
foi aprovado pelo Congresso Nacional 
em dezembro passado, numa proposta da 
deputada federal Rejane Dias do PI. 

HARRY E MEGHAN
“As discussões sobre os planos futuros 
para o príncipe Harry e a esposa 
Meghan estão progredindo bem e 
devem terminar em poucos dias” - 
afirmou uma fonte da realeza britânica. 
O casal surpreendeu o restante da 
família real ao anunciar que se afastaria 
de suas funções reais para passar mais 
tempo na América do Norte e obter sua 
própria renda.

Parabéns para o médico Arnóbio Pacheco aniversariando 
hoje. Ele brindará a data sábado na praia de Pirangi

Se Parar Eu Caio
Cláudio Porpino anunciando mais uma 
edição do bloco “Se Parar Eu Caio”, que 
promete muita movimentação no bairro de 
Petrópolis, na terça-feira 18 de fevereiro, 
fazendo oficialmente a abertura do Carnaval 
de Natal. Tendo como atração maior a cantora 
baiana Márcia Freire, a festa momesca também 
contará com Leandro Homem e banda, 
Frevo do Xico e a Banda Rojão. A folia terá 
concentração às 17h, no Largo do Atheneu.

Carnaval da Bahia
O Governo da Bahia está realizando concurso 
para contratação de bandas e artistas que irão 
se apresentar no Carnaval do referido Estado. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de 
fevereiro, quando serão abertos os envelopes 
com as propostas. O edital e seus anexos 
podem ser obtidos no site www.bahiatursa.
ba.gov.br. Os interessados devem entrar em 
contato através do e-mail concurso2020@
bahiatursa.ba.gov.br

Caminhos da Justiça
Ainda falando da Bahia, o Fluminense de Feira 
de Santana desistiu da contratação do goleiro 
Bruno, em virtude da repercussão negativa 
depois do depoimento da jornalista Jéssica 
Senra, na TV Bahia. O clube optou por encerrar 
os contatos para contratar o jogador, que 
cumpre pena em regime semiaberto domiciliar. 
Publicou o Portal UOL. Não estou defendo o 
atleta ou o crime do qual é acusado, mas será 
que ele não deve ter uma segunda chance?

*** Criado no RN pela magistrada Lena 
Rocha, o Programa Caminhos da Justiça, que 
é referência para outros Estados, também 
poderia servir para Bahia e para o caso do 
goleiro Bruno. Trata-se da ressocialização do 
apenado com acompanhamento psicológico, 
entre outras ações do programa para que o 
reeducando possa retornar a sociedade e não 
volte a praticar nem um delito. E é claro, com o 
direito a trabalhar, pois é do trabalho que vem 
o sustento. 

O SISTEMA de Bibliotecas UFRN está 
com horário de atendimento diferenciado 
durante as férias acadêmicas. Enquanto 
umas bibliotecas irão trabalhar com horários 
reduzidos, outras irão fechar no período 
do recesso. Em algumas delas, a mudança 
acontece até o final do recesso acadêmico, no 
dia 14 de fevereiro, e em outras apenas no mês 
de janeiro.


