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Maldade!!!
Estou chocada com a maldade, crueldade e 
falta de amor ao próximo de uma senhora, 
não sei nem se posso chamá-la de senhora, 
devido à sua mordacidade e falta de decência. 
Me refiro a um áudio que está circulando no 
WhatsApp, o qual recebi de um outro Estado 
do Nordeste, que segundo quem me enviou, foi 
lhe encaminhado do Rio de Janeiro. Que Deus 
me cubra com sua santa misericórdia e me livre 
de uma língua maléfica e ferina como a tal.

*** A tal figura faz um falso relato com 
relação a Teresinha Maia, viúva do médico 
e ex-governador Lavoisier Maia. Não tenho 
nenhuma procuração para defendê-la, mas 
quero aqui deixar minha solidariedade, registrar 
o meu respeito e admiração pela mesma. Trata-
se de uma pessoa de bem, discreta, reservada 
e de uma educação refinada. Fico pensando, 
o que leva um ser em destratar e denegrir a 
imagem alheia? Quanta maldade!!!

*** Com relação a tal fofoqueira desocupada, 
acho mesmo que ela não conhece o Amor, um 
sentimento lindo e nobre, digno de pessoas 
grandes, pois só quem conhece o Amor 
pode pensar como é viver e ser feliz ao lado 
das pessoas que amamos, independente de 
idade, condição financeira ou posição social. 
Os infelizes são assim, vivem em busca do 
que nunca encontrarão e sempre estarão 
apontando o próximo com aquele sentimento 
pequeno e mesquinho, a inveja.

Convocação SGA
O Instituto Brasileiro de Formação 
e Capacitação está convocando para 
realização da avaliação psicológica e teste 
de aptidão física, os candidatos ao cargo de 
guarda municipal que foram aprovados na 
classificação preliminar da prova objetiva, 
do concurso público da Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo do Amarante/RN. O cartão 
de convocação, contendo a data, o local e 
o horário, será disponibilizado através do 
endereço eletrônico www.ibfc.org.br

UM LEVANTAMENTO realizado pela 
Catho, marketplace de tecnologia que conecta 
empresas e candidatos, revela o ranking de 
Estados que oferecem os maiores salários 
para professores no Brasil. O Distrito Federal 
tem a maior média salarial, seguido do Pará e 
Maranhão. O Rio Grande do Norte é o Estado 
que oferece a menor remuneração para os 
educadores.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje e coro de vivas vão para o jornalista 
Rodrigo Loureiro, a advogada Juliane Dantas e 
o produtor cultural Geraldo Filho.

A colunista faz coro de vivas para o jornalista Rodrigo 
Loureiro, que amanhece brindando aniversário. Vivas!!!

O advogado e ex-deputado Roberto Furtado, com sua 
simpática Marilda, em noite de celebração e amizade

A médica Ludmilla Rocha ladeada pelos filhos, Bruno 
e Victor Rocha Oliveira, durante cerimônia no HRG

GOSTOSO É NA PRAIA
São Miguel do Gostoso, no litoral Norte, 
se transformará no point de gente 
bonita e descolada nos dias 5, 6 e 7 de 
novembro, quando acontecerá a terceira 
edição do “Gostoso é na Praia”. O evento 
contará com cerca de 30 atrações que 
se apresentarão em dois espaços: o pé 
na areia na “Arena Beira Mar” e o palco 
principal do “Idílico Paraíso Village”. 
Ingressos no site Outgo. 

www.liegebarbalho.com

Desenvolve Natal
Contribuir com a sustentabilidade da 
cidade do Natal, conciliando os interesses 
sociais, econômicos e a preservação do 
meio-ambiente. Foi com esta finalidade que 
a Fecomércio RN, reuniu ontem, no Hotel-
Escola Senac Barreira Roxa, os vereadores da 
capital potiguar e o prefeito Álvaro Dias, no 
“Seminário Desenvolve Natal” – Debatendo 
o Plano Diretor. Participante ativo do 
processo de revisão do documento, a entidade 
estruturou uma programação técnica, com o 
objetivo de esclarecer as principais mudanças 
na nova proposta.

Os parabéns da coluna para a simpática advogada 
Juliane Dantas, comemorando aniversário hoje
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