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Reabertura em Foz do Iguaçu
O prefeito de Foz do Iguaçu, assinou um 
decreto autorizando desde ontem a reabertura 
de hotéis, bares, restaurantes e atrações 
turísticas na cidade. A iniciativa foi publicada 
no Diário Oficial do município e pode ser 
suspensa a qualquer momento, caso existam 
situações que coloquem a saúde pública em 
risco. Os hotéis poderão receber apenas o 
público executivo, ou seja, que esteja a trabalho, 
e por “motivos pessoais”. Apenas a partir do dia 
10 de junho, as reservas para lazer e turismo 
serão abertas. Publicou o portal UOL.

PÁSCOA DA ED
As ex-alunas da Escola Doméstica 
estarão reunidas hoje virtualmente 
em momento de fé e oração para 
comemorar a Páscoa. O encontro 
acontecerá às 18h, com missa celebrada 
pelo padre Francisco Fernandes, 
tendo transmissão da Paróquia Bom 
Jesus das Dores, pelo Instagran @
padreffernandes e youtube.com/
padrefranciscofernandes

É chocante!!! 
A capa do jornal Tribuna do Norte de 
ontem é de cortar o coração. A imagem 
traz um idoso deitado em um banco na 
frente de um hospital público, à espera de 
internação. A cena mostra nitidamente o 
caos da saúde no Rio Grande do Norte. É 
chocante! Vale salientar que o prefeito de 
Natal é um médico, cujo o Sistema Único 
de Saúde está sob sua responsabilidade. 
Pois bem, o que esperar de um gestor 
médico na sua área de atuação? Ou seja, 
na pasta da saúde?

*** Já a governadora, professora de 
formação, outro setor que é de suma 
importância para o desenvolvimento de 
um povo, fez sua campanha dizendo que 
era de origem humilde, então, deveria 
saber como é não ter um plano de saúde 
e o que é depender do Sistema Único de 
Saúde. Mas, acho, que só foi conversa de 
palanque, ela já se acostumou as famosas 
grifes como a Lacoste, marca de sua bolsa.

*** Posso imaginar como está a saúde do 
nosso Estado neste período de pandemia, 
só imaginar! Pois em junho de 2019, um 
tio meu, com problemas renais precisou 
de vaga em UTI da rede pública, e foi um 
grande tormento.  Tentamos falar com o 
secretário de saúde do RN, que não nos 
atendeu, o adjunto disse “vamos fazer 
o possível”. E este possível foi através 
de determinação da justiça. Para nossa 
tristeza, ele veio a óbito.

*** Imaginem hoje, com a pandemia 
do coronavírus, só sabe realmente 
quem passa na pele. Chego a pensar 
como é que dormem tais gestores 
sabendo que pessoas estão a mercê de 
suas administrações maquiadas, bem 
apresentadas pelos seus marqueteiros e 
agências de publicidade com belos filmes 
exibidos em horários nobres na TV. É 
realmente um absurdo a falta de respeito 
com o próximo.

*** Só nos resta orar e pedir misericórdia 
a Deus, como diz o Salmo 121 no verso 2, 
“O meu socorro vem do Senhor que fez o 
céu e a terra”, sequenciado pelo verso 7, “O 
Senhor guardará de todo mal, ele guardará 
a tua vida”. E para finalizar, o Salmo 46, 
cujo o verso 11 traz a seguinte afirmação, 
“O Senhor dos exércitos está conosco; o 
Deus de Jacó é o nosso refúgio”.

Do Instagram: Salete Penna Lima com sua filha 
Ravenna, em sessão de homenagem no “Dias das Mães”

Do acervo da colunista: simpatia do casal desembargador 
Aderson Silvino e Zélia, ilustrando a coluna

Andréa Rocha em click com Jordana Asfora, em noite 
de aplausos para Marina Elali no Teatro Riachuelo

CRIATIVIDADE e força de trabalho neste 
período de isolamento social, assim podemos 
definir os que buscam soluções para seus 
empreendimentos. O bistrô DOUCE FRANCE 
do Conde Alberto Cícero, arrasando com seu 
delivery.

A querida Márcia Marinho, atuante presidente da 
Associação das Ex-alunas da Escola Doméstica


