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Aldeias Infantis SOS
A Fundação Casas Bahia anuncia a realização 
de uma doação à Aldeias Infantis SOS, para 
viabilizar um laboratório de informática em 
Manaus. Com doação de 20 computadores 
modernos, móveis novos, TVs de 65 polegadas 
e ambiente climatizado e revitalizado, o espaço 
contará com acesso à internet disponível 
para a comunidade, alunos da rede pública e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade 
inscritos nos projetos. A ação visa beneficiar 
jovens e familiares, para realização de 
pesquisas, trabalhos escolares, cursos de 
programação, oficinas de informática básica e 
avançada.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS
O Sesc-RN, instituição do Sistema 
Fecomércio, realizará a doação de 
quase 1,8 toneladas de alimentos, 
doados pelo público no espetáculo 
“Natal do Sesc”, em dezembro de 
2022. A ação acontecerá hoje às 10h, 
na unidade Cidade Alta, e contará 
com a presença de representantes das 
entidades carentes cadastradas no 
Programa Mesa Brasil.

Nada justifica a violência
Sou totalmente contra violência e atos que 
venham prejudicar a nação e a coletividade 
como um todo. Mas, como diz o ditado popular 
“É feitiço virando contra o feiticeiro”. A esquerda 
sempre fez tumulto e quebra-quebra pelo 
Brasil. Agora está provando do seu próprio 
veneno. Mais uma frase da sabedoria popular 
“é muito bom atirar pedra no telhado alheio”, 
mas quando troca o telhado aí a coisa muda de 
figura.

*** Acho não só descabido, como sem 
necessidade, a governadora Fátima Bezerra 
enviar policiais militares para Brasília, quando 
na realidade a governadora deveria cuidar 
da segurança do Rio Grande do Norte. Basta 
acompanhar pela mídia televisiva ou nos blogs 
os constantes arrastões e assaltos a mão armada 
que acontecem na capital potiguar, como 
também na Grande Natal, e a governadora 
ainda manda efetivo para fazer segurança em 
Brasília???

*** Não posso deixar de registar tal contra senso, 
enquanto em nosso Estado há necessidade de 
renovar o número de policiais militares, cuja 
força está defasada precisando de pessoal para 
o policiamento ostensivo, a governadora faz 
empréstimo de efetivo para bajular seu líder, 
deixando a população do Rio Grande do Norte 
mais vulnerável aos bandidos!!! Ela dispõe de 
segurança, o cargo lhe permite, mas a população 
tem que pedir proteção divina. Que Deus tenha 
misericórdia de nós!!!

Mudando de assunto
A picanha brasileira conquistou o segundo lugar 
em um ranking com as 100 melhores comidas 
tradicionais do mundo, o “Tasteatlas Awards 
2022”. Dados do governo federal mostram que 
o país produz 9,7 milhões de toneladas de carne 
bovina e exporta 25% da produção. Outro prato 
brasileiro que obteve destaque no levantamento 
foi a vaca atolada, comida típica caipira que 
ficou em 29º no ranking. O prato sul mato-
grossense é composto por uma combinação de 
carne bovina e mandioca.

*** De acordo com o Ministério do Turismo, 
o pescado brasileiro também se posicionou 
bem na premiação, com a moqueca em 49º 
lugar no “Tasteatlas Awards 2022”. Dados da 
Organização Mundial do Turismo mostram 
que a gastronomia é o terceiro principal motivo 
da realização de viagens em todo o planeta. Da 
Agência Brasil

O ESPAÇO Paçoca de Pilão, na praia de 
Pirangi, recebe no próximo dia 20 o show da 
banda “The Fevers”. O evento promete embalar 
os presentes com os melhores sucessos do 
grupo, dono de uma trajetória de seis décadas. 
A festa “Sexta de Verão” também contará com 
show do cantor Messias Paraguai. Os ingressos 
estão à venda no restaurante Paçoca de Pilão na 
praia de Pirangi.

Wescley Magalhães no lançamento do Florata da MD

As tradicionais Zuleide Varella Barca e Ryanete Cansanção no registro da coluna

Zélia Madruga posa com Marília Borges em tarde de vivas no Versailles Recepções

Márcia Marinho e Fátima Serejo, em tarde festiva na Escola Doméstica de Natal
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