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Recorde de vendas
O polêmico livro de memórias do príncipe 
Harry, “Spare”, é o livro de não ficção mais 
vendido de todos os tempos, confirmou o 
Guinness, depois que a obra contendo detalhes 
íntimos sobre a vida e a família de Harry 
vendeu 1,43 milhão de cópias no primeiro dia. 
O recorde anterior era do livro de memórias 
de 2020 do ex-presidente dos EUA Barack 
Obama, “Uma Terra Prometida”, que vendeu 
887 mil cópias no dia do lançamento, de 
acordo com o Guinness. “Spare” está em sua 
segunda impressão de acordo com a editora 
Penguin Random House, após uma primeira 
tiragem de 2 milhões. Forbes 

NATAL É DESTAQUE
Uma pesquisa da Preply e realizada 
com moradores de 15 metrópoles 
traz em destaque Brasília, no Centro-
Oeste, Natal, no Nordeste, e Curitiba, 
no Sul, mostrando que cada região do 
país tem seus representantes das boas 
maneiras, sendo classificadas como as 
cidades mais educadas. Natal desponta 
como a segunda capital brasileira com 
pessoas mais educadas!!!

Pompas e mordomias
A governadora Fátima Bezerra postou 
nas suas redes sociais o entusiasmo em 
receber a presidente do seu partido, Gleisi 
Hoffmann e o deputado Lindbergh Farias, 
ambos visitando a praia de São Miguel do 
Gostoso no RN. A governadora deveria ter 
esta mesma atenção e comprazimento com 
a população do nosso Estado, com a saúde 
por exemplo. Ressalto aqui, o caso de uma 
paciente do interior do RN necessitando fazer 
um cateterismo com urgência, mas sentido na 
pele o descaso do governo potiguar.

*** Lembrando o caso reproduzido pela 
coluna. Trata-se de uma senhora precisando 
fazer um cateterismo com urgência desde 
29 de dezembro, correndo risco de morte, 
e até a publicação do texto, mesmo com a 
intervenção da Justiça através de solicitação 
do advogado da paciente, a mesma não 
tinha realizado o exame devido aos 
anestesiologistas estarem em greve por falta 
de pagamento do Estado.

*** A governadora poderia dar esta mesma 
atenção com sua presença e aparatos de 
receber seus amigos, ao povo potiguar que a 
colocou no governo duas vezes. É obrigação, e 
não um favor, manter os serviços básicos para 
a população como prioridade nas pastas da 
saúde, segurança e educação, mas parece que 
a comandante do Estado se importa mais em 
receber com pompas seus colegas do partido 
em terras potiguares.

Pasmem!!!
No Brasil o crime compensa literalmente!!! 
Enquanto trabalhadores passam um mês na 
labuta para o sustento da família, ganham 
um salário de R$ 1.212, os presidiários 
ganharão R$ 1.754,18, mensais. Isso mesmo, 
o indivíduo comete um crime contra 
a sociedade e esta mesma sociedade é 
obrigada a sustentar tais infratores. Quanta 
discrepância!!!

*** Os novos valores foram oficializados pela 
Portaria Interministerial MPS/MF nº 26, 
publicada na última quarta-feira no Diário 
Oficial da União. O reajuste vale desde 1º 
de janeiro de 2023. A medida foi publicada 
pelo Ministério do Trabalho e Previdência 
do governo Lula. O auxílio-reclusão é pago 
a presidiários que estejam presos em regime 
fechado ou em regime semiaberto. Publicou o 
portal Agora Notícias.

O MERCADO financeiro aumentou de 
5,36% para 5,39% a projeção para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de 
2023. Foi a 5ª semana seguida que os analistas 
aumentam a estimativa para a taxa anual. O 
indicador mede a inflação oficial do país. A 
estimativa para o crescimento do PIB passou 
de 0,78% na última semana para 0,77% nesta. 
Poder 360

Simpatia de Márcia Varella em pose para a coluna

A jornalista Simone Silva, que é craque em selfie, posa com o herdeiro desta colunista 
Wellington Júnior Barbalho e Amarílis Almoedo na badalada Hemotion White

Edson Faustino brindando aniversário hoje, em click com a mamy Sónia Fernandes

liegebarbalho@uol.com.br

O COLUNISTA Carlos Magno Dantas, agilizando os preparativos 
para sua tradicional “Feijoada da Amizade”, com realização no dia 04 de 
fevereiro, na AABB Natal no bairro do Tirol, ocasião de celebração ao 
seu aniversário!!!  
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