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CARNATAL 2021

A Destaque Promoções não realizará
o Carnatal 2020. A empresa postou
no seu Instagram, “Vai ter Carnatal
em 2021! Guarde energia no coração
e sorria, que de 2 a 5 de dezembro de
2021 temos um encontro marcado
para elevar a festa a um novo nível”.
Parabéns à diretoria da Destaque, pela
prudência e responsabilidade que o
período requer.

Interesse político

Chega a ser até ridícula a pavonagem
do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo
Alves, com relação às postagens em
suas redes sociais sobre o “Parque da
Cidade”. Ele fala com tanta propriedade,
que parece ter construído com o próprio
dinheiro. Vale lembrar de outras obras
tão importantes para o município, como
é caso do “Pórtico do Reis Magos”, que
corre sérios riscos com rachaduras na sua
estrutura.
*** O assunto já veio a público pelo
engenheiro e escritor Narcelio Marques,
no Blog Ponto de Vista, sendo também
destaque nesta coluna. Um patrimônio
histórico que não mereceu a atenção de
Carlos Eduardo Alves, nem tampouco
do atual prefeito. Construído pela então
prefeita Wilma Faria, que tornou Carlos
Eduardo seu vice, e também o fez prefeito
de Natal, que por sua vez, elegeu Álvaro
Dias seu vice, e depois prefeito da capital
potiguar
*** Como podemos perceber tudo não
passa de interesse político, aliado à falta de
respeito e compromisso com o dinheiro do
contribuinte. Como sempre, a população
é quem paga a conta. Vamos pedir a Deus,
que não aconteça nenhum acidente grave
causado pelo monumento. Falta de aviso
não foi!!! Mas, como diz o ditado popular,
“cada povo tem o governo que merece”.

Presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz e o exsenador José Agripino, durante solenidade na CMN

Do acervo da colunista, as magistradas Sandra Elali e
Lena Rocha, durante noite de celebração e amizade

Restrições em Portugal

O abraço carinhoso da coluna para o amigo e exdeputado Ricardo Motta, celebrando aniversário hoje

Instituições filantrópicas

O Hospital Infantil Varela Santiago recebeu o
vice-presidente da Caixa Econômica Federal,
Gilson Costa; o gerente Nacional, Sidney
Daniel; e o Superintendente Regional, Fares
Haum Júnior. O grupo conheceu o trabalho
realizado pelo hospital há 103 anos e teve
uma reunião com o diretor Superintendente,
o médico Paulo Xavier. A visita faz parte do
projeto instituído pelo atual presidente da
CEF de visitação às instituições filantrópicas
subsidiadas através de projetos sociais pela
instituição financeira em todo o país.

O governo de Portugal anunciou uma
série de restrições para tentar conter o
avanço da Covid-19 no território lusitano.
Entre elas, está o fechamento de escolas
e a proibição de viagens intermunicipais
durante os feriados de 1º de dezembro
e 8 de dezembro. O objetivo, segundo
o primeiro-ministro António Costa, é
reduzir a proliferação do Coronavírus pelo
país.
*** Em nota, o governo disse que o
número de novos casos da doença voltou
a apresentar queda. Isso por que, de
acordo com o Executivo, algumas cidades
já estão passando por rígidas medidas
de segurança. Há 15 dias, o governo
português instaurou toque de recolher
nas cidades em que o índice de infecção
da Covid-19 é considerado mais grave.
Informação Poder 360

O médico, escritor e artista plástico Iaperi Araújo, foi
reeleito presidente do Conselho de Cultura do RN

OS CUMPRIMENTOS da coluna para

o médico, escritor e artista plástico Iaperi
Araújo, que foi reeleito para a presidência do
Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande
do Norte, para o biênio 2021/2022.

