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Exclusão da arte potiguar
“Projeto da Rampa excluiu artistas 
potiguares e pagará mais de R$ 700 mil em 
apenas uma obra de artista paulista”, este 
é o título de matéria publicada no blog do 
BG. É um absurdo a falta de respeito e de 
valorização do governo do Estado com os 
artistas potiguares. A informação dá como 
exemplo, que apenas três artistas visuais 
potiguares foram contemplados, João 
Natal, João Marcelino e Guaracy Gabriel.

*** Ainda de acordo com a publicação, 
o valor destinado aos profissionais 
do Rio Grande do Norte, ou seja, dos 
três reunidos, não soma o recurso 
disponibilizado ao privilegiado artista 
paulista Flávio Cerqueira, que somente 
com o material para criação de sua obra 
levará a bagatela de R$ 700.000,00, sem 
falar no cachê de R$ 45.000,00 e mais outra 
quantia para adequação e fixação da obra 
na Rampa.

Em benefício próprio
A decisão de deputados federais e 
senadores de reservar R$ 5,7 bilhões para 
distribuir a candidatos nas eleições de 2022 
eleva o Brasil ao topo mundial do uso de 
dinheiro público para o financiamento 
de campanhas. Estudo do Movimento 
Transparência Partidária, abrangendo 
dados de 25 das principais nações do 
mundo, mostra que nosso país será, 
disparado, o campeão desse tipo de gasto. 
A informação é Jornal de Brasília

*** O valor do fundo eleitoral, que 
representa quase o triplo do que foi usado 
no pleito municipal de 2020 - R$ 2 bilhões, 
e nas eleições gerais de 2018 - R$ 1,7 bilhão, 
foi aprovado pelo Congresso na última 
quinta-feira na LDO, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, peça que baliza o governo 
na elaboração do Orçamento - 2022. Outro 
absurdo feito pelos congressistas utilizando 
o dinheiro do contribuinte.

OS BOMBEIROS militares do Rio 
Grande do Norte, capacitados no Curso 
de Abordagem Técnica a Tentativa de 
Suicídio, estiveram na última semana em 
João Pessoa-PB, participando de simulados 
no Centro de Treinamento do CBMPB. A 
programação contou ações de salvamento 
em altura e dinâmicas de possíveis 
ocorrências envolvendo a temática.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o advogado e imortal da Academia 
Norte-riograndense de Letras, Diógenes da 
Cunha Lima, o odontólogo Lenilson Carvalho, 
Veruska Borges e Dério Bezerra.

Do Instagram, sorrisos e simpatia do casal Roberto 
Chaves e Daniela. Brindam o sucesso do DNA Center

Os parabéns da coluna para o advogado Diógenes da 
Cunha Lima, que amanhece celebrando aniversário 

Fabíola faz coro de vivas para seu amado, o odontólogo 
Lenilson Cardoso, brindando mudança de idade hoje

Pandemia controlada
Em um momento em que os casos de Covid-19 
desaceleram no Brasil, mas seguem em 
patamar alto, a percepção de que a pandemia 
está sob controle no país é majoritária pela 
primeira vez, mostra pesquisa Datafolha. 
Mais da metade da população avalia que a 
pandemia está parcialmente controlada, 53%, 
ou totalmente controlada; 5%. Para 41%, ela 
está fora do controle, e 1% não sabe. A pesquisa 
foi feita nos dias 7 e 8 de julho, com 2.074 
entrevistas presenciais, entre pessoas de 16 anos 
ou mais em 146 municípios. Portal Folhapress

LIMPEZA URBANA
A coluna registrou na última quarta-
feira, o lixo e mato acumulado em 
algumas ruas e avenidas do bairro de 
Lagoa Nova. Na sexta-feira, a colunista 
constatou garis fazendo a limpeza na 
Rua São José, e no sábado, na Avenida 
Antônio Basílio, do referido bairro. Que 
bom que nossa coluna está contribuindo 
para a realização dos serviços públicos 
da capital potiguar. 

O médico e diretor geral do Hospital Rio Grande, Luiz 
Roberto Fonseca, ilustrando a coluna da segunda-feira
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