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Desabafo de um professor
Meu aplauso para o professor Cláudio 
Almeida, que fez um desabafo durante evento 
em alusão ao “Dia do Professor”, ocasião que 
contou com a presença da governadora Fátima 
Bezerra. Segundo a plataforma Catho, o RN 
paga o menor salário do país para educadores, 
com uma média de R$ 1.798,5. Que mais 
Cláudios gritem, chamem atenção para serem 
valorizados e respeitados, pois eles prepararam 
cidadãos desde as primeiras letrinhas.

*** Professora por formação, Fátima Bezerra 
foi presidente do Sindicato dos professores e 
fez movimentos ao lado de seus colegas. Com 
o voto deles, foi deputada estadual e federal, 
senadora, agora governadora. Porque ao 
chegar no governo do RN, não olhou para sua 
categoria? Só na véspera de um pleito eleitoral 
a mandatária do Rio Grande do Norte, 
autoriza a mudança de nível dos educadores? 
Quer enganar a quem???

Prêmio ANTAQ 2021
O Porto de Natal foi premiado pela Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários, como 
primeiro lugar na modalidade “Maior 
Evolução Anual do Índice de Desempenho 
Ambiental de Portos Públicos” da categoria 
Desempenho Ambiental. A cerimônia 
de entrega do “Prêmio ANTAQ 2021” foi 
realizada na noite da última quinta-feira, em 
Brasília.  A CODERN esteve representada pela 
Coordenadora de Meio Ambiente, Maria da 
Conceição Fernandes de Medeiros.

Código Florestal
O Plenário do Senado aprovou na última 
semana, o projeto de lei - 2510/2019 que 
permite a regularização de edifícios às margens 
de cursos e corpos d’água em áreas urbanas. O 
texto altera o Código Florestal, atribuindo aos 
municípios o dever de regulamentar as faixas 
de restrição à beira de rios, córregos, lagos e 
lagoas nos seus limites urbanos. A matéria 
volta para o Senado, quando será feita a análise 
das emendas.

A COLUNISTA parabeniza o empresário 
José Carlos Rego, por mais um empreendimento 
em terras potiguares. Ele inaugurou sua 
quarta loja no Midway Mall, o Ponto Celular 
Acessórios, no 3º Piso do Shopping.  
METAMORFOSE é o nome da banda que 
embalou a festa comemorativa aos 8.0 de Ana 
Maria Farias. Parabéns para o excelente grupo 
musical!!! 

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o arquiteto Getúlio Madruga, as 
queridas Salete da Costa Ferreira e Zélia Galiza. 
Também da mesma data, Betânia Dantas.

A colunista faz coro de vivas para o arquiteto Getúlio 
Madruga, que amanhece celebrando aniversário

Os médicos Arthur Villarim e Carlos Medeiros, durante 
o evento de inauguração da Maternidade do HRG

O médico Pedro Guilherme com sua musa Mara, e o 
seu pai, o também médico Pedro Cavalcanti, no HRG

VOTO DE PESAR
O voto de pesar da colunista para a 
família Lopo Saraiva, tendo como 
referência seu patriarca Paulo Lopo 
Saraiva, jurista, professor e Doutor pela 
Universidade de Coimbra-Portugal.  
No último sábado seu filho caçula, o 
advogado Alexandre Saraiva, partiu 
para a eternidade vítima de um câncer.  
Meu abraço de solidariedade extensivo 
para toda a família.
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Globo de Ouro
A Associação de Correspondentes Estrangeiros 
de Hollywood, organizadora da cerimônia 
anual do Globo de Ouro, informou que 
apresentará o prêmio para televisão e cinema 
no próximo janeiro, apesar da emissora norte-
americana NBC ter decidido em maio passado 
não veicular mais o programa. A associação 
afirmou em comunicado à imprensa, que 
as indicações serão anunciadas no dia 13 de 
dezembro de 2021, e a 79ª edição da cerimônia 
do Globo de Ouro será realizada em 9 de 
janeiro de 2022. Informação portal Uol

Presidente do Tribunal de Justiça do RN, desembargador 
Vivaldo Pinheiro, ilustrando a coluna desta segunda-feira
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