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Benefícios INSS
Servidores públicos aposentados e militares 
da reserva devem começar a trabalhar em 
meados de abril para tentar diminuir a fila 
de pedidos dos benefícios no INSS, segundo 
expectativa do Ministério da Economia. A 
perspectiva do governo federal é de que mais 
de 8,22 mil trabalhadores nessas condições 
sejam contratados e que o período de assinatura 
do contrato e o início das atividades ocorram 
entre os dias 13 e 17 de abril de 2020. Foi o que 
publicou o Portal UOL.

FELICITAÇÕES
Esta colunista ficou muito feliz com 
as muitas mensagens de felicitações 
pelo aniversário ontem, enviadas 
através de e-mail, WhatsApp e ligações 
telefônicas. Como é bom saber que 
somos queridos. Na companhia da 
família, a noite teve sessão parabéns no 
restaurante Piazzale Itália, em Ponta 
Negra. A comemoração entre amigas 
acontecerá em breve.

Os parabéns da coluna para a ex-prefeita de Mossoró, 
Fafá Rosado, celebrando aniversário hoje

Gastos dos Senadores
Os carros oficiais do Senado custaram 
para o bolso do contribuinte R$ 145,8 mil 
apenas com combustível para levar e trazer 
senadores e autoridades no ano passado. No 
valor não estão inclusos outros gastos como 
manutenção, lavagem e o custo de contratar 
o motorista à disposição das excelências, 
incluindo no recesso. A informação é da 
Coluna Cláudio Humberto, do Diário do 
Poder.

*** A matéria ainda destaca que senadores, 
diretor-geral e secretário-geral rodam em 
Brasília em 76 Nissan Sentra e dois Hyundai 
Azera do presidente Davi Alcolumbre. Em 
média, foram R$12,1 mil gastos por mês e, 
segundo os registros do Senado, mais de um 
milhão de quilômetros rodados no Distrito 
Federal. É um absurdo a falta de respeito 
com a sociedade e a discrepância com o 
povo brasileiro que vive do próprio salário.

*** Enquanto os senadores esbanjam na 
capital do poder com as fartas verbas e 
regalias dos seus gabinetes, o Brasil tem 
12 milhões de desempregados. A saúde, 
educação e segurança para o povo não 
funcionam. Brasileiros abandonam sua 
pátria e migram para outros países em 
busca da sobrevivência. Onde vamos parar 
com tanta desigualdade social e com a fome 
voraz dos políticos que fazem tudo para 
chegarem ao poder? 

Palestra na OAB/RN
O Associação Norte Rio-grandense dos 
Advogados promovendo uma palestra 
no próximo dia 10, às 18h, na sede da 
OAB/RN. O evento terá como convidado 
o presidente da Comissão Nacional de 
Direitos Sociais, Antônio Fabrício. Ele irá 
abordar o tema “As perspectivas para o 
futuro da advocacia trabalhista”. O evento 
é gratuito e tem inscrições limitadas 
que podem ser feitas através do e-mail: 
diretoria@anatra.adv.br

COM O TEMA “Fraternidade e vida: 
dom e compromisso”, a Arquidiocese de 
Natal lançou no último domingo, em nível 
estadual, a Campanha da Fraternidade 
2020. O evento aconteceu na Paróquia de 
São Tiago Menor, no conjunto Santarém, no 
Centro Pastoral Dom Bosco, Zona Norte, 
com missa celebrada pelo arcebispo de 
Natal Dom Jaime Vieira.

A magistrada Sandra Elali faz coro de vivas para a 
colega Clotilde Madruga, aniversariando hoje

Wellington Júnior Barbalho com Amarílis Almoedo e 
o herdeiro João Miguel, no espaço Valéria Calazans 

O advogado Rilke Barth e sua amada Andressa 
Saraiva, posam para coluna em acontecimento social

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para Lailce Santos, Inês Medeiros, 
Maria Luiza Rebouças, as irmãs Conceição 
e Fáfá Rosado, e a desembargadora Clotilde 
Madruga. 


