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Bloco Patotinha
Tradicional bloco da história do Carnaval, o 
bloquinho infantil Patotinha está de volta para 
animar os pequenos foliões potiguares e seus 
familiares no dia 12 de fevereiro, às 16h, no 
Teatro Riachuelo. O bloco, que terá formato 
indoor, será comandado pela dupla de palhaços 
mais amada do Brasil, Patati e Patatá, além 
da cantora potiguar Mara Dias. O tema desse 
novo formato será o “Circo” que dará o tom 
a programação oficial das prévias da folia de 
momo na capital potiguar. Com realização da 
Idearte Produções, os ingressos já estão à venda 
na bilheteria do teatro ou pelo site uhuu.com

O WHATSAPP
Lançou uma atualização pensada 
para otimizar a experiência de 
grupos no aplicativo. A versão Beta 
2.23.3.9. para Android introduz o 
conceito de assuntos, como aqueles 
usados nos e-mails, e expande a 
quantidade de caracteres disponíveis 
para criação das descrições nos 
grupos. Na última semana, o 
WhatsApp liberou a nova interface 
de câmera para todos. Terra

Complexo Noilde Ramalho
Ontem foi um dia de muita emoção para esta 
colunista. Fui com o meu filho Wellington 
Júnior, a nora Amarílis e o neto João Miguel ao 
Complexo Noilde Ramalho, onde meu netinho 
vai estudar, tendo início das aulas hoje. Foi um 
momento de muita emoção. Na minha cabeça 
passou o filme do início da década de 90, meus 
dois filhos foram estudar na Escola Doméstica. 
Sim, na época, do Jardim até a alfabetização, 
meninos e meninas estudavam na ED.

*** Quando chegavam ao primeiro ano do 
ensino fundamental, as meninas que quisessem 
permaneciam na Escola Doméstica, já os 
meninos tinham que ingressar no Complexo 
Educacional Henrique Castriciano, que é 
um colégio misto.  E meus dois meninos, 
Wellington Júnior e Fernando Augusto (in 
memoriam) foram para o HC e ficaram até 
concluírem o ensino médio. Agradeço a 
Deus por ter me abençoado com dois filhos 
maravilhosos.

*** Ao entrar ontem na ED, foi um mix de 
sentimentos, nostalgia e felicidade, de ver meu 
netinho estudando na mesma escola do seu pai. 
Seguindo do estacionamento para o majestoso 
prédio da Escola, lembrei dos primeiros anos 
dos meus rebentos naquela instituição de 
ensino, das brincadeiras no parquinho, das 
festinhas da páscoa e juninas. Como meu 
coração ficou apertado de saudade e de boas 
recordações.

*** Um turbilhão de lembranças, das 
competições de futebol, natação, judô 
e handebol, neste último esporte meu 
primogênito Wellington Júnior integrou a 
equipe de competição. Também não posso 
deixar de registar os jogos do Jerns, na 
época no Palácio dos Esportes, no bairro de 
Petrópolis.  Eram momentos de muita alegria 
e de congraçamento com alunos, professores e 
os pais torcendo pelos seus atletas nas diversas 
modalidades esportivas. Haja Coração!!! 

*** Fomos com João Miguel para lhe apresentar 
sua nova escola. Tive o prazer de ser recebida 
pelo querido casal Márcia e Alexandre Marinho, 
sempre muito atenciosos e cuidadosos com 
a ED e HC, hoje Complexo Noilde Ramalho, 
tendo a UNI-RN, como integrante. Lá 
reencontrei o presidente da Liga de Ensino do 
RN, Manoel Brito, sempre muito gentil. Na 
ocasião aproveitei para conhecer a nova diretora 
do Complexo NR, Lucila Ramalho. Deus é fiel e 
maravilhoso em todo tempo!!!

A FEIJOADA DA AMIZADE do 
colunista Carlos Magno acontecerá neste 
sábado, às 12h, na sede da AABB. Ocasião 
de dupla comemoração, seu aniversário e 40 
anos de colunismo social dedicados à região 
do Seridó. O acesso são camisetas, que estão à 
venda no Salão Wanuzia e Melo, na Av. Hermes 
da Fonseca, 657- Tirol.

Lucila Ramalho, diretora do Complexo Noilde Ramalho

Esta colunista recebida no Complexo Noilde Ramalho por Alexandre Marinho

Desembargador Rafael Godeiro e Jô. Ele brindando aniversário hoje. Parabéns!!!
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A ARENA DAS DUNAS começa fevereiro com uma variada 
programação musical: o show da banda Skank, com turnê de despedida, 
o evento carnavalesco “Vem pro bloquinho”, e mais, o cantor Léo 
Santana e o Clássico Rei do futebol potiguar: América x Abc.

mailto:liegebarbalho2%40gmail.com?subject=

