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Renúncia no Sri Lanka
O primeiro-ministro do Sri Lanka, Mahinda 
Rajapaksa, renunciou ao cargo ontem. O país 
vivencia uma série de manifestações contra 
o governo, acusado de ser o responsável pela 
pior crise econômica desde que a região 
conquistou a independência, em 1948. O 
país implementou toque de recolher na 
capital Colombo depois dos confrontos entre 
governistas e manifestantes, que acamparam 
ontem na sede da presidência, exigindo a 
renúncia de Rajapaksa.  Em março, as reservas 
internacionais do país estavam abaixo de US$ 2 
bilhões, que precisa pagar até final de 2022 uma 
dívida de US$ 7 bilhões. Poder 360

VOTO DE PESAR
A colunista se solidariza com a 
família do prefeito de São Gonçalo do 
Amarante-RN,  Paulo Emídio Medeiros, 
que faleceu ontem, vítima de um câncer. 
Paulinho, como era carinhosamente 
conhecido, lutou bravamente pela vida. 
O abraço e voto de pesar da colunista 
para a viúva Terezinha Maia e toda 
família. Deus conforte os familiares 
neste momento de dor.

Almoço das Mães
O Versailles Recepções promoveu domingo seu 
tradicional e festivo almoço em comemoração 
ao “ Dias das Mães”. O casal Marília e Ronaldo 
Mello, circulou satisfeito com o sucesso do 
evento que marca o retorno das celebrações após 
o período da pandemia. Graças a Deus, tudo 
está voltando  à normalidade!!! É muito bom 
ver as famílias reunidas para celebrarem suas 
mamães, e também a vida em seu novo normal. 

*** O Versailles recebeu as mamães com um 
espaço dedicado à sessão fotografia, que ficou 
um charme. A casa caprichou no buffet, com 
uma grande variedade de entradas e pratos 
quentes, buffet de sobremesas, e mais serviços 
volantes de refrigerantes, sucos e águas. A 
ocasião também contou com sorteio de brindes 
e música ao vivo, além do espaço kids que 
proporcionou muitas brincadeiras. A colunista 
esteve presente e traz clicks da ocasião.

Declaração conjunta
O G7, grupo dos países mais desenvolvidos 
do mundo, anunciou no último domingo 
o compromisso de proibir ou eliminar 
gradualmente as importações de petróleo 
da Rússia. A decisão foi anunciada pelos 
integrantes do G7 França, Alemanha, Canadá, 
Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, 
depois de reunião com o presidente ucraniano, 
Volodymyr Zelensky, para discutir a guerra da 
Rússia contra a Ucrânia.

*** Na declaração conjunta divulgada depois 
do encontro, os líderes não especificaram como 
será aplicada a nova sanção, apenas afirmaram 
que “trabalharemos juntos e com nossos 
parceiros para garantir suprimentos globais 
de energia estáveis e sustentáveis e preços 
acessíveis para os consumidores, inclusive 
acelerando a redução de nossa dependência 
geral de combustíveis fósseis e nossa transição 
para energia limpa de acordo com nossos 
objetivos climáticos”. Portal Poder 360

Palco Giratório 2022
Entender o suporte digital como espaço de 
convívio e investir em inovadoras propostas 
virtuais de artistas brasileiros com transmissões 
diferenciadas e exibições em diversas 
plataformas on-line: essa será a tônica do Palco 
Giratório 2022. O público será apresentado a 12 
obras cênicas digitais e 1 proposta de mediação 
cultural produzidas no período da pandemia 
de Covid 19. Mais informações do projeto com 
assinatura do Sesc no site: www.sesc.com.br/
palcogiratorio

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os empresários Canindé Gosson 
e Afrânio Miranda, os jornalistas Edilson Braga 
e Heldon Simões e para Karenina Fernandes. O 
abraço todo especial da colunista para a querida 
neta Maria Luiza de Queiroz Barbalho, pelo seu 
aniversário.

A colunista com a família no almoço do “Dia das Mães”, no Versailles Recepções

A empresária Versailles, Marília Borges, posa com suas filhas Larissa e Vanessa

Os parabéns da coluna para o empresário do turismo 
Canindé Gosson, brindando aniversário hoje
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Des. Aderson Silvino e Zélia Lima, com os filhos no almoço das Mães no Versailles
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