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Caminhos da Justiça
Ontem, na sessão do Pleno do TJRN, o 
presidente da Corte Estadual de Justiça, 
desembargador Vivaldo Pinheiro, apresentou 
moção de congratulação pela atuação da 
magistrada Lena Rocha, que recebeu o 
reconhecimento da ministra Corregedora 
Nacional de Justiça, Maria Thereza Rocha de 
Assis Moura, ao trabalho realizado pela juíza 
potiguar no Programa “Caminhos da Justiça”, 
que coordena desde 1997. Com a aprovação 
dos demais integrantes do Pleno, o presidente 
propôs as anotações sobre o reconhecimento 
da ministra na ficha funcional da magistrada. 
Os parabéns da colunista!!!

DIAS DO PAIS
O Versailles Recepções, do casal Marília e 
Ronaldo Mello, em Cidade Jardim, já está 
com tudo organizado para este domingo, 
que oferecerá uma programação 
especial e comemorativa ao “Dia dos 
Pais”. O evento que terá início às 12h30, 
contará com vasto e variado buffet, além 
de música ao vivo, espaço kids com 
recreadores e estacionamento. 

É uma piada!!!
Ou como diz o ditado popular, estória para boi 
dormir. De acordo com o portal da 98 FM, a 
governadora Fátima Bezerra promete investir 
R$ 1 bi em logística, caso seja reeleita. Segundo 
a publicação, a proposta está na página 21 
do plano de governo, dentro do capítulo 
“Desenvolvimento regional sustentável e 
integração metropolitana”. Fátima estipula 
“concretizar R$ 1 bilhão de investimentos a 
mais com recursos próprios na infraestrutura 
da cadeia logística do Rio Grande do Norte”.

*** Ainda de acordo com o texto, “ampliar 
os investimentos na construção, melhoria 
e reestruturação das rodovias urbanas, 
objetivando a melhor distribuição e 
comercialização da produção, a garantia de 
acesso a direitos como mobilidade, segurança 
e a interligação das cidades”. E porque não fez 
em sua primeira gestão??? 

Mundial no Catar
A Copa do Mundo de 2022 vai começar um 
dia antes do que o planejado inicialmente. 
Em vez de 21 de novembro, a competição 
terá início em 20 de novembro, um domingo, 
com o jogo entre Qatar e Equador. A decisão 
já foi tomada pela Fifa internamente e deve 
ser oficializada nos próximos dias. Publicou 
o portal Uol que apurou que a antecipação 
da Copa foi um pedido da organização do 
Mundial do Qatar.  

*** Na tabela inicial, a estreia da seleção 
anfitriã da Copa 2022 seria o terceiro jogo 
do dia 21.  A mudança fará com que a Copa 
tenha 29 dias. A final está programada para 
acontecer em 18 de dezembro, no Lusail 
Stadium. A estreia da seleção brasileira será em 
24 de novembro, contra a Sérvia.

A Fecomércio RN
Divulga os resultados da pesquisa de 
intenção de compras para o “Dia dos Pais em 
Natal e Mossoró”.  O presidente do Sistema 
Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, comenta 
que, ao todo, a expectativa é de que mais de 
R$ 63 milhões sejam injetados no comércio 
do Rio Grande do Norte, por ocasião da 
celebração. De acordo com a pesquisa, cerca de 
400 mil natalenses devem ir às compras, o que 
representa uma injeção de, aproximadamente, 
R$ 51 milhões no comércio da capital potiguar. 

*** As mulheres, 55,3%, são a maioria entre 
os entrevistados que responderam à pesquisa, 
contra 48,3% dos homens que pretendem 
presentear os pais na data comemorativa. A 
maioria é jovem, 65,4%, com idades entre 18 
e 24 anos. Em relação ao grau de escolaridade, 
a maioria dos que vão às compras têm ensino 
superior ou mais, com 55,8%. No quesito 
renda familiar, a intenção de consumo é maior 
entre os que possuem rendimentos acima de 
10 salários mínimos, 81,8%.

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro, 
homenageou a magistrada Lena Rocha durante  
sessão do Pleno pelo Programa Caminhos da Justiça
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Parabéns para a magistrada Fátima Soares celebrando aniversário hoje. Em click com 
o marido, o advogado João Batista Soares e a herdeira do casal, Sara Isabella

Os parabéns da coluna para a talentosa Juraci Lira, comemorando aniversário hoje

Danielle Canuto faz coro de vivas para sua irmã Raissa Carvalho, aniversariando hoje
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