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GENOCÍDIO
Esta colunista continua agradecendo, 
desta vez a governadora Fátima Bezerra, 
que teve a atenção de me telefonar, 
para se solidarizar pelo falecimento 
do meu filho. Mas, como cidadã e 
jornalista, não posso ficar omissa com 
relação ao capricho da comandante do 
Estado e a falta de humanidade com 
o povo potiguar por uma questão de 
autoritarismo. 

*** Gostaria governadora, que você me 
respondesse qual a diferença de um 
estabelecimento ficar aberto até as 20h 
para as 22h? O coronavírus tem horário 
para circular ou dá pausa para atacar? 
Saia do seu conforto e da companhia dos 
seus puxa-sacos e vá verificar como as 
famílias estão passando fome. Isso que 
você está fazendo, proibindo o norte-rio-
grandense de trabalhar para alimentar 
suas famílias tem nome, é GENOCÍDIO.

*** Fico a pensar como você coloca sua 
cabeça no travesseiro à noite e dorme 
sabendo que tem centenas de pessoas 
passando fome. Digo com propriedade, 
Fátima Bezerra, porque na minha porta 
diariamente pessoas passam pedindo 
comida, leite para os filhos. A quanta 
humilhação você está expondo o 
cidadão de bem, juntamente com seu 
partido o PT, que está obrigando nos 
estados que comandam a passar por 
privações.

*** Tudo isso por uma ideologia de 
querer quebrar o país. Puro orgulho e 
prepotência. Mas, você está lá pensando 
em quem necessita, pois tem todas as 
regalias como governadora, e anda 
acompanhada por uma penca de 
bajuladores pra lhe darem amém. Caia 
na real, o que você está fazendo com os 
potiguares é crime.

*** Acompanhei várias cenas, e fiquei 
estarrecida com a autorização da 
Senhora Fátima Bezerra, em determinar 
à polícia militar fechar restaurante de 
hotel em Ponta Negra, ambulantes tendo 
seus produtos jogados fora e o que mais 
me chocou, foi um cidadão de Mossoró 
querer tirar sua própria vida devido a 
tais atrocidades da governadora. Que 
Deus tenha misericórdia de sua alma, 
que com certeza já está no inferno.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a escritora Lalinha Barros, a 
arquiteta Maria Luiza Negreiros, bacharel em 
Direito Salete Pena Lima, o engenheiro Joaci 
Araújo e o advogado Leonardo Braz.

Dodora Pessoa faz coro de vivas para o seu amado 
Joaci Araújo, celebrando hoje mudança de idade

O médico dermatologista e presidente da SBD/RN, 
Arnóbio Pacheco, ilustrando a coluna desta quarta-feira

Parabéns para Lalinha Barros, aniversariando hoje, 
no registro da coluna com a amiga Violeta Araújo

Ir e vir sereno
O novo ministro da Justiça, Anderson 
Torres, disse durante cerimônia que é preciso 
“que a força da Segurança Pública” se faça 
presente para garantir “um ir e vir sereno”. 
A declaração do ministro se dá em meio a 
embates entre o governo federal e governos 
estaduais em torno da adoção de medidas de 
restrição, entre elas lockdown, e o toque de 
recolher para conter o avanço da pandemia 
do Coronavírus. Anderson disse que 
trabalhará “incansavelmente” para superar as 
expectativas. Folha de S Paulo.

HARRY E MEGAN
De acordo com publicação da coluna 
Splash do portal UOL, a Archewell 
Productions, empresa criada pelo 
príncipe Harry e por Meghan Markle, 
anunciou qual será a sua primeira série 
produzida em parceria com a Netflix, 
sete meses depois de assinar contrato 
com a plataforma de streaming.

O abraço carinhoso da coluna para a querida Salete 
Penna Lima, que amanhece brindando aniversário
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