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BRASILIDADE

A “23ª Entrega Anual do Latin
GRAMMY” contará com a maior
delegação brasileira presente em Las
Vegas de todas as edições. Ao vivo
e com exclusividade para o Brasil,
o Telecast do badalado evento será
transmitido pela TNT, amanhã, a
partir das 22h. Já a Première será
exibida pelo Facebook, Youtube,
Twitter e Website do Latin GRAMMY.

Formatura do ABC

Uma ocasião cheia de beleza e encantamento.
Foi assim o evento de formatura do ABC
de uma das turmas do “Cei Mirassol”. A
celebração aconteceu no Espaço Valéria
Calazans em Candelária, reunindo a equipe
da escola e familiares dos concluintes que
não escondiam a alegria do momento tão
mágico para os pequenos. Na companhia do
neto João Miguel, esta colunista foi aplaudir o
afilhado Apolo Guimarães Alves Wanderley.

Não para o Catar!!!

O cantor britânico Rod Stewart abriu mão de
um cachê de US$ 1 milhão, R$ 5,3 milhões
para se apresentar na Copa do Mundo do
Catar. Ele afirmou que dinheiro nenhum
seria suficiente para comprar a sua honra e
que tocar em um país que desafia direitos
humanos básicos está fora de questão. O
governo do Catar é considerado um dos mais
antiquados na questão dos direitos humanos.
Publicou o Uol

A colunista celebrando o afilhado Apolo Alves, na companhia do neto João Miguel

O RN pede socorro!!!

A saúde no Rio Grande do Norte vai de mal
a pior. Enquanto isso a governadora Fátima
Bezerra, com despesas pagas pelos cofres
públicos foi conferir o clima no Egito, pode???
De acordo com publicação no blog TV
Futuro, uma mulher de 46 anos, internada
desde 29 de outubro de 2022, aguarda cirurgia
cardíaca e segue sem previsão para realização
do procedimento.
*** Segundo o texto, a cirurgia precisa ser
realizada o mais rápido possível, uma vez que
no ‘cadastro paciente cirúrgico’ consta que a
condição que justificou a internação foi ‘risco
de morte’. “É uma batalha contra o Estado
e contra o tempo”, disse a filha da paciente.
Segundo ela, a mãe não é a única nessa
situação. “Há um paciente que no próximo
dia 21 completará 1 ano, internado no
Hospital Onofre Lopes, aguardando a mesma
cirurgia”, afirma

Parabéns para César Revoredo aniversariando hoje

Reunião do G20

Líderes de governo das principais economias
do mundo estão reunidos para o encontro do
G20, na ilha de Bali, na Indonésia. Na pauta,
um dos principais assuntos em debate será a
invasão da Ucrânia. O presidente da Indonésia,
Joko Widodo, anfitrião da cúpula do G20,
disse esperar que a reunião possa “entregar
parcerias concretas que possam ajudar o
mundo em sua recuperação econômica”, isso
frente a uma crise global de abastecimento
causada pela pandemia da Covid-19 e da
guerra causada pela Rússia. Do G1

Flávio Marinho, em click com Jurema e Conceição Marinho, no Solar Bela Vista

*** É um absurdo como a comandante
do RN trata a saúde do povo potiguar que
depende do Estado. São inúmeros os casos de
negligência da pasta da Saúde no Rio Grande
do Norte. Algumas pessoas se valem da
imprensa para trazer a público o sofrimento
e ao mesmo tempo mostrar o abandono da
governadora Fátima Bezerra com a população
do Rio Grande do Norte.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para a arquiteta Adalniza Sá, o artista
plástico César Revoredo e a simpática Márcia
Dantas Varela. Ainda é tempo de parabenizar
a executiva Catarina Belmonte e a jovem
médica Júlia Monte, que segue os passos do
pai, o anestesiologista Paulo Monte e do avô,
também anestesiologista Manoel Duarte “in
memoriam”.

Amigo e procurador do RN aposentado, Vivaldo Lima e sua querida Maria, durante
homenagem no TJRN. Ele recebeu a “Medalha comemorativa aos 130 anos do órgão”

