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Em Liége na Bélgica
Um time de cientistas anunciou a descoberta 
de dois planetas, com características similares 
à Terra e, embora sejam bem maiores, um 
deles pode apresentar condições propícias ao 
desenvolvimento de formas de vida. Ambos 
orbitam a estrela anã LP890-9, a cem anos-luz 
da Terra. Os corpos celestes foram localizados 
pela Nasa e a Universidade de Liège, na Bélgica, 
por meio dos telescópios Search for habitable 
Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars instalados 
no Chile e no arquipélago de Tenerife, na 
Espanha. A liderança da missão coube à 
astrofísica Laetitia Delrez, da Universidade de 
Liège. Portal Exame

RAINHA ELIZABETH
O ex-jogador de futebol, o britânico 
David Beckham, se emocionou ao 
se despedir da rainha Elizabeth II 
no Salão de Westminster. Segundo a 
BBC, ele ficou mais de doze horas na 
fila para ver o caixão da monarca. De 
acordo com a imprensa britânica, a fila 
para se despedir da rainha chegou a 8 
quilômetros e a espera de até 14 horas. 
O sepultamento ocorre hoje.

Deus nos acuda
O RN tem o pior ensino médio do Brasil, 
aponta o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Brasileira, um termômetro 
criado em 2007 para medir a qualidade do 
ensino público e privado no país. A matéria 
publicada na Tribuna do Norte acrescenta, 
“o Rio Grande do Norte teve, em 2021, a 
pior nota do País no Ensino Médio Público 
da rede estadual, segundo dados do IDEB. 
O desempenho terminou abaixo das médias 
brasileira e do Nordeste para o mesmo 
recorte”.

*** Fico a me perguntar e ao mesmo tempo 
não encontro resposta, um Estado grande 
em extensão, e também em produtividade 
com expressiva escala como no sal, petróleo, 
turismo, frutas entre outros segmentos, 
vivenciar um ABSURDO da falta de 
EDUCAÇÃO, o mesmo ESTADO que 
é governado por uma PROFESSORA!!!. 
Mais ABSURDO ainda é o que registram as 
pesquisas com relação a este pleito eleitoral.

*** Que DEUS tenha misericórdia do nosso 
país nessas eleições, e em especial pelo 
nosso Rio Grande do Norte, que seja eleito 
quem realmente se importa com o Estado 
e seu povo. Um povo gentil, hospitaleiro, 
trabalhador e cheio de esperança!!! É com essa 
esperança que almejo que o potiguar saiba 
votar para eleger seus representantes, e não 
colocar na cadeira do poder quem apenas visa 
as vantagens do cargo!!!

Voluntários de instituições
A Confederação Nacional de Instituições 
de Apoio e Assistência à Criança e ao 
Adolescente com Câncer promove a 22ª 
edição do “Congresso Nacional de Voluntários 
das Instituições de Apoio à Criança e ao 
Adolescente com Câncer”. O evento tem 
realização esta semana, nos dias 22 e 23, no 
hotel Holiday Inn Natal, tendo como entidade 
associada anfitriã a Casa Durval Paiva.

*** O CONVOCC é destinado a promover a 
integração dos voluntários da causa do câncer 
infantojuvenil de todas as 47 instituições 
associadas à CONIACC. Durante o congresso, 
serão discutidos temas importantes sobre o 
envolvimento dos voluntários na causa, os 
cuidados para com os assistidos, os cuidados 
para quem cuida dos assistidos, o apoio 
pedagógico às crianças e adolescentes com 
câncer entre outros.  

A PRESIDENTE Nacional dos “Clubes da 
Melhor Idade”, a potiguar, Ana Maria Farias, 
marca presença em eventos da instituição. 
Após presidir em Recife o “I Seminário 
Nacional de Dirigentes e Associações e 
Clubes da Melhor Idade”, ela embarcou para 
Curitiba, de lá seguiu para Guaratiba – PR, 
onde   participa do “Congresso Nacional dos 
International Women ‘s Club”.

Parabéns para Luzi Bezerra aniversariando hoje

Erico Ferreira, Fábia, Klarissa e Luiz Abrantes em solenidade de posse no TRE-RN

Charme e simpatia de Roberta Duarte no lançamento da Isla, nova bebida da Amberv
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A simpática alagoana, Suely Galvão, posa com o casal, o advogado João Batista Soares 
e a magistrada Fátima Soares, durante cerimônia de posse dos dirigentes do TRE-RN
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