
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Sexta-feira
13 de maio

2022Click e acesse

Liege Barbalho
www.liegebarbalho.com

Cooperação humanitária
O Senado aprovou ontem medida provisória 
que autoriza a doação, em caráter de 
cooperação humanitária, de vacinas contra a 
Covid-19 a outros países. O texto, que após 
passar pelas duas Casas Legislativas federais 
será promulgado, prevê que as doações 
precisarão obedecer a critérios epidemiológicos 
e questões humanitárias, ouvido o Ministério 
das Relações Exteriores. Para isso, não poderá 
haver prejuízo à campanha de vacinação 
brasileira. Os custos com o transporte 
dos imunizantes serão arcados pelo país 
beneficiário ou por dotação orçamentária ao 
Ministério da Saúde. Publicou o portal Terra

MELHOR DO MUNDO
Quatro das grandes metrópoles 
australianas estão entre os lugares que 
oferecem melhor qualidade de vida 
no mundo todo — e são destinos-
desejo para quem está pensando ou 
já procurando um novo endereço no 
exterior. A conclusão é do “Global 
Liveability Index”, ranking anual 
elaborado pela revista The Economist. 
Informação do portal Uol.

Insulto do Detran-RN
Ontem fui à sede do Detran do Rio Grande 
do Norte, fiquei chocada com o tratamento 
que recebi na guarita de entrada do órgão. 
Os prestadores de serviço de uma empresa 
terceirizada, sem o menor preparo, tanto no 
trato de falar como em modos. Pedi para 
falar com o diretor presidente do órgão, é tão 
inacessível que acho até que falar com ele é 
coisa do outro mundo, me identifiquei como 
jornalista, me pediram um documento com 
foto, mostrei a carteira de jornalista emitida 
pelo sindicato da nossa categoria.

*** O empregado usou o interfone e disse que 
eu teria que marcar hora. Então pedi para falar 
com o colega da assessoria de imprensa e o 
mesmo disse “dê a volta saia e marque uma 
hora para ser atendida”. Não acreditei no que 
estava ouvindo, eu apenas disse que queria falar 
com o jornalista responsável pela comunicação 
do Detran-RN, e o profissional, se é que posso 
chamá-lo disso, alterou a voz e falou de forma 
truculenta “você tem que dar a volta, sair e 
marcar uma hora”.

*** Como era o primeiro carro da entrada eu 
falei, “vou até o setor de Comunicação”, aí outro 
segurança, que estava bem ao lado, foi para 
frente do carro que eu estava, bateu no capô, fez 
um gesto brusco para eu sair e logo segurou no 
revólver. Gente, eu fui tratada como bandido na 
entrada de um órgão público. Este é o governo 
do PT de Fátima Bezerra, uma falsa populista, 
que se diz do povo, quando na realidade ela 
gosta mesmo é da elite.

*** Ah!!! A assessoria de comunicação do 
Detran, pelo que entendi, não desempenha sua 
função, já que sequer pode atender os colegas. 
Para fazer tal ação tem que marcar dia e hora, 
segundo informação do prestador.  Outro 
absurdo é contratar empresas terceirizadas 
pagando altos valores em contratos, ao invés de 
gerar empregos para o povo e encher o bolso 
de só um empresário. Mas esse é o governo do 
PT de Fátima Bezerra, que beneficia os ricos e 
desampara os pobres.

*** Dá para ver pela escolha da chapa para 
sua tão “sonhada” reeleição, a falsa humildade 
de Fátima Bezerra, como também do seu 
candidato a senador, o arrogante e prepotente 
Carlos Eduardo Alves, que sempre foi o seu 
maior opositor na política potiguar. São 
dois oportunistas, que fazem de tudo para 
se manterem no poder. Como diz o ditado 
popular “vendem até a mãe ao diabo” para se 
manterem nos cargos.

*** Com relação ao Detran – RN, o órgão 
tem obrigação de atender a população, os 
funcionários são pagos para isso, não estão 
fazendo favor, eles recebem salários para 
desempenharem suas funções. Ah! Salários 
pagos pelos contribuintes, que são tratados com 
desrespeito na porta do órgão. Um absurdo!!!

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna para a querida Gabriela 
Miranda Sá, Ana Paula Cadengue, Cleide Maia e Márcia Fonseca. Vivas 
antecipados para Carmem Borges Santos, Eider Sena, Ulysses Freire, 
Thiago Bruno, o vereador Kleber Fernandes, a magistrada Lena Rocha, a 
querida Márcia Marinho e o empresário Eduardo Sá.

Renata Telles e Ricardo Bittencourt no registro da coluna em noite comemorativa

Witami Gomes e sua amada Gabriela Sá. Ela recebe parabéns pelo seu aniversário

Marilia Mello faz coro de vivas para a irmã Carmem Santos, aniversariando amanhã

Parabéns antecipados da coluna para a magistrada 
Lena Rocha, brindando aniversário neste domingo
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