
ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna hoje vão para a médica 
Adriene Montenegro, o magistrado Undário Andrade, o fotógrafo 
Márlio Forte, Márcio Guedes, Kleber Barbalho, o turismólogo Leandro 
Pacheco, a empresária Larissa Daher e a querida Adriane Oliveira.

Um brinde para a querida Adriane Oliveira comemorando aniversário hoje. Vivas!!!
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Intercâmbio profissional
Alunos dos cursos de gastronomia do Hotel-
Escola Senac Barreira Roxa terão experiência de 
estágio profissional em Portugal. A missão do 
“Sistema Fecomércio RN”, que está na Europa 
e é liderada pelo presidente da instituição, 
Marcelo Queiroz, assinou esta semana um 
protocolo de intenções com a Escola Profissional 
de Nazaré, localizada na praia com o mesmo 
nome, conhecida mundialmente pelas ondas 
gigantes que atraem milhares de turistas. A 
parceria abre formalmente o processo para que 
em um futuro breve, alunos matriculados no 
curso de gastronomia das duas escolas possam 
fazer intercâmbio profissional.

MARÇO LILÁS
No Brasil, março lilás é marcado 
pela campanha de conscientização 
e enfrentamento ao câncer de colo 
de útero, doença comum entre as 
mulheres. Neste ano, cerca de 17 mil 
serão diagnosticadas com este tipo de 
tumor, segundo estimativa do INCA. 
Além do exame papanicolau, uma 
estratégia para impedir novos casos 
é a vacinação contra o HPV. Mais no 
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É revoltante ver
A governadora Fátima Bezerra gastando 
dinheiro público com a desculpa de trazer 
artistas globais para divulgar o RN. Na 
realidade não passa de atender interesse pessoal 
para agradar amigos próximos e militantes do 
seu partido. Cercada pelos artistas na praia 
de Pipa, a governadora exibe largo sorriso, 
se sentido a dona do pedaço ou a rainha da 
cocada branca, amarela, preta ou a cor que ela 
desejar.

*** É notório o ar de vaidade e superioridade 
da governadora Fátima Bezerra nas 
publicações em suas redes sociais, com 
destaque para o carnaval. No modelo eu quero 
é mais, ela esbanja felicidade com sorriso de 
orelha a orelha depois da sua reeleição, lhe 
proporcionando a certeza de sentir-se a toda 
poderosa. É chocante ver como se brinca com o 
dinheiro público neste país, e no Rio Grande do 
Norte não é diferente.

*** Mas, enquanto a governadora investe em 
folia, e em ser bajulada por globais trazidos 
para o Estado com dinheiro do contribuinte, 
Fátima Bezerra deveria se voltar para os sérios 
problemas do RN, que ela sabe que existem, 
mas faz vista grossa. Quanta maldade com a 
população potiguar. Mas, como diz o ditado 
popular, “Todo povo tem o governo que 
merece”. 
 
*** Ela poderia priorizar esta mesma atenção 
à saúde pública, dando uma passadinha no 
corredor do hospital Walfredo Gurgel, ou 
procurar saber quantas pessoas então ficando 
aleijadas precisando de cirurgias que seu 
governo não autoriza, como o caso de um 
homem que passou mais de 3 meses no hospital 
Dioclécio Marques em Parnamirim, esperando 
por uma cirurgia na perna, depois que foi 
vítima de um assalto.

*** E para abrir os olhos dos norte 
riograndenses, vamos falar da segurança 
do Rio Grande do Norte, citando só alguns 
exemplos desta semana publicados em blogs 
locais.  “Noite de terror – Sindicato do Crime 
leva pânico na madruga em todo estado com 
incêndios, tiros e atentados”, “Motorista por 
aplicativo é asassinado em conveniência na 
zona Sul de Natal”, “Bandidos fazem ataques 
orquestrados em Natal e interior do RN”. Tais 
atos de violência aconteceram esta semana, vale 
salientar que hoje ainda é quarta-feira.

*** Não dá para ficar omissa, vendo a 
governadora esbanjar dinheiro público em 
viagem para Europa, juntamente com comitiva, 
quando a saúde, educação e segurança do nosso 
Estado estão um caos. E pelo que assistimos, 
Fátima Bezerra quer mesmo é aparecer e cair 
na folia, como fez no carnaval, acompanhada 
por sua trupe de bajuladores. Que Deus chegue 
urgentemente com sua providência no nosso 
Rio Grande do Norte!!!

Os parabéns da coluna para o magistrado Undário 
Andrade, que amanhece celebrando aniversário

O abraço carinhoso da colunista para José Maria de Brito Freitas e Dalvanice Azevedo. 
O casal brinda “Bodas de Cedro” - 36 anos de união matrimonial. Parabéns!!!
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