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ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a querida Magda Barbalho, o 
odontólogo Ricardo Sá, a talentosa cantora 
potiguar Khrystal e o jornalista José Zilmar.

Simpatia de Magda Barbalho e Gotardo Emerenciano. 
Ela recebe parabéns da coluna pelo aniversário hoje

A colunista com o imortal Murilo Melo Filho, durante 
sua posse na Academia Brasileira de Letra no RJ

A coluna faz coro de vivas para a talentosa cantora 
potiguar Khrystal, que amanhece festejando aniversário

O abraço carinhoso da colunista para o odontólogo 
Ricardo Sá, comemorando hoje mudança de idade
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Para a eternidade
Esta colunista recebeu ontem como muita 
tristeza a notícia do falecimento do jornalista 
e imortal da Academia Brasileira de Letras, 
o ilustre potiguar Murilo Melo Filho. Tive 
o privilégio de privar de sua amizade, como 
também o prazer de participar da sua posse na 
ABL em 1999, no Rio de Janeiro. Ele assinou 
o prefácio do meu livro “De Hollywood ao 
Potengi – Colunistas e Colunismo Social”, 
lançado em 2001. Meu abraço de solidariedade 
para toda a família.

Acolhe Saúde RN
Os pro� ssionais de saúde que estão 
hospedados no Hotel Escola-Senac Barreira 
Roxa, através do programa Acolhe Saúde RN, 
e que estão na linha de frente no combate 
ao novo coronavírus, serão homenageados 
neste sábado durante um jantar. O encontro 
acontecerá no restaurante do referido hotel, 
com início às 19h, e contará com apresentação 
musical voluntária da pianista e professora 
Juliana Vieira.

Orlando-Florida
Em quarentena desde março, a cidade de 
Orlando, na Flórida-USA, que tem o turismo 
como uma das principais fontes de economia, 
se prepara para a volta ao “novo normal”. 
Nos últimos dias, boas notícias animaram os 
comerciantes e empresários, com a reabertura 
da Disney Springs, que cumprirá os protocolos 
de distanciamento social, higienização e uso 
de máscaras. A reabertura dos parques da 
Universal, está prevista para 5 de junho.

Leitos de UTI
O Conselho Regional de Medicina do Rio 
Grande do Norte através de sua assessoria 
jurídica, os advogados Klevelando Santos e 
Tales Barbalho, conseguiu por meio de uma 
Ação Civil Pública movida desde 2013, a 
abertura de 103 novos leitos de UTIs no Estado. 
Os leitos foram distribuídos na capital potiguar 
e nas cidades de Mossoró, Caicó, Currais Novos 
e Pau dos Ferros. Em breve será anunciada a 
abertura de mais 30 leitos.

O GOVERNO Federal, garantiu esta 
semana mais R$ 28,7 bilhões para o 
pagamento do Auxílio Emergencial às pessoas 
em situação de vulnerabilidade na pandemia 
de Covid-19. O Diário O� cial da União 
trouxe a Medida Provisória nº. 970, que abre o 
crédito de mais de R$ 29 bilhões em favor dos 
Ministérios da Cidadania e da Saúde.

Pós-graduação
A Universidade Presbiteriana Mackenzie 
está com as inscrições abertas até o dia 05 de 
junho para o processo seletivo de Mestrado e 
Doutorado em Direito Político e Econômico. 
O Programa de Pós-Graduação Stricto-
Sensu da UPM tem como objetivo estimular 
e consolidar a re� exão crítica a respeito do 
impacto que as principais mudanças de 
paradigma da sociedade contemporânea.  
Editais completos, � cha de inscrição e outros 
materiais de apoio podem ser acessados no site 
https://www.mackenzie.br/

FLOR DE LYS
A delicada e rara espécie de lírio 
chamada de Flor de Lys é a estrela do 
novo eau de parfum do Boticário, que 
lançou o Lily Absolu. A marca traz 
para o mercado uma opção alinhada 
às principais tendências de perfumaria 
para 2020: os � orais brancos. A � or é 
cultivada exclusivamente em Grasse, 
cidade francesa considerada o berço 
da perfumaria mundial.


