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O médico e empresário Delfin Gonzalez, com a esposa 
Mariluce. Ele, o homenageado do concorrido evento

Os médicos e irmãos Luiz Roberto e Ney Fonseca, o 
primeiro é o diretor geral do Hospital Rio Grande

Superintendente do Hospital Rio Grande, Antonio 
Linhares e a esposa Jayane, durante a solenidade 

Celebrando o empreendimento o médico e empresário 
Delfin Gonzalez, com suas filhas Fernanda e Thaís

Delfin Gonzalez
Em concorrida cerimônia, o Hospital 
Rio Grande inaugurou ontem à tarde 
sua Maternidade Dr. Delfin Gonzalez. A 
ocasião contou com a presença do ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, do ministro 
do Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, os deputados federais João Maia e 
Girão, o vice-governador Antenor Roberto, 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias, entre outras 
autoridades. A colunista esteve presente e traz 
os clicks do evento.

Pablo Picasso
O museu francês Louvre-Lens realça o diálogo 
entre o prestigiado museu parisiense do Louvre 
e o pintor espanhol Pablo Picasso, em uma 
leitura cruzada entre dois ícones da história da 
arte. A exposição “Les Louvre de Pablo Picasso”, 
que estreia hoje e segue até 31 de janeiro de 
2022, conta com 450 pinturas, desenhos, 
esculturas, gravuras, fotografias e outros 
documentos de arquivo, incluindo algumas 
peças “excepcionais” nunca antes exibidas.

Apropriação de terreno
O Tribunal de Contas do RN está em pé de 
guerra com seus vizinhos, ou seja, os moradores 
do Edifício Luciano Barros, na Avenida Getúlio 
Vargas.  Representantes do TCE RN tentaram 
comprar um terreno que pertence ao edifício. 
Segundo informações para dar ainda mais 
conforto aos seus Conselheiros.  Como os 
condôminos não aceitaram a proposta e não 
quiseram vender, o órgão quer se apropriar do 
terreno. Que absurdo!!!

*** O assunto já chegou em Brasília, o jornalista 
Alexandre Garcia, não só noticiou no seu canal 
no YouTube como criticou os conselheiros 
potiguares. Segundo uma fonte, a questão vem 
rolando desde a gestão Robinson Faria, que 
não acatou a atitude dos Conselheiros. Ainda 
de acordo com a fonte, o vice-governador 
da época, para fazer gentileza aos membros 
TCE, em um dos curtos períodos que ficou no 
exercício, usou a caneta para beneficiar o órgão.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para as queridas Nely Hazbun, 
Maria da Rocha Nunes, a odontóloga Hallissa 
Simplício e a empresária Simone Farret. 
VIVAS para a querida Ana Maria Cavalcanti 
que reunirá no final da tarde, familiares e 
amigos mais chegados para celebrar seus 8.0. 
A colunista confirma presença e amanhã 
publicará a cobertura da comemoração.

CRISTO REDENTOR
A estátua do Cristo Redentor está 
completando 90 anos. Cartão postal 
do Brasil, é parada obrigatória para 
quem passa pelo Rio de Janeiro. Entre 
as atividades para celebrar a data, missa 
em Ação de Graças, além do lançamento 
da “Medalha Comemorativa dos 90 
Anos do Cristo Redentor” e do Bloco 
Postal Especial em homenagem ao 
Monumento.
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Da época bizantina
As autoridades israelenses apresentaram 
esta semana, vestígios de um complexo 
de produção de vinho da época bizantina, 
localizado no sul do país, perto da Faixa de 
Gaza, que seria o maior de sua época com 
uma produção anual de dois milhões de 
litros. Nas escavações realizadas em Yavne, 
uma cidade do sul de Israel, os arqueólogos 
desenterraram, nos últimos 2 anos, um 
vasto local de produção de vinho de 1.500 
anos. Foram encontradas grandes prensas, 
milhares de fragmentos de garrafas e locais de 
armazenamento do vinho. Portal Uol

Simpatia da médica Ludmilla Rocha e da querida 
Deisy Cascudo, brindando a Maternidade do HRG
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