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Parabéns
Filipe Pinheiro
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Comemorando mais um ano de vida hoje (18),
Filipe Pinheiro Lourenço de Almeida que assina a

coluna “Em Ação” no DIÁRIO. Ele é sócio proprietário
da empresa “Agrosoles - Soluções Agrícolas”.

O querido aniversariante recebe nesta data festiva
muito carinho dos pais, da namorada Larissa Buzzeti

e muitas felicitações da equipe do jornal, demais
familiares e amigos, com desejo de saúde e muitas

outras bênçãos de Deus.

Fernanda, 4 anos!

A pequena Fernanda Braz Almeida completou
4 aninhos no dia 12 de outubro, feriado. Os pais

Fernando Almeida (DIÁRIO) e Thami Braz, juntamente
com os familiares próximos, com todos os cuidados em
relação a pandemia, não deixaram passar em branco a
data especial. Fizeram um bolinho e cantaram parabéns

pra pequena, que curtiu bastante o dia. Muita saúde
para ela e que Deus abençõe toda a família.
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DIA 18.10
Clarice Garcia N.do Vale
Daniela Cristina Augusti
Eurípedes Alves dos Reis
Filipe Pinheiro L. Almeida
Katsuco Ono
Mauricio José de Oliveira

DIA 19.10
Amália B. rodrigueiro
Demeures R.Benecioto
Sônia Ap. Rottolo Ventura
Sônia Erci M. Braz
Wellington Silva Rossi
Yara Cortez Juares
Yeda G. Wanderley

DIA 20.10
Eliana Ap. Torrezan C. Leite
Marco Antonio de Falchi
Olair de Almeida
Polyana Zacarias Penteado
Sacha Reichie Rossi

Consultor brasileiro das Nações Unidas em temas
fundiários receberá a mais alta comenda do Piauí

DA REDAÇÃO

O penapolense Richard
Martins Torsiano, consultor
das Nações Unidas em
Governança e Administração
de Terras para América La-
tina e Caribe, receberá o mais
alto título de honra concedi-
do pelo governo piauiense.
Amanhã, segunda-feira (19),
ele será condecorado com a
medalha da Ordem do Méri-
to Renascença do Piauí, du-
rante solenidade que ocorre-
rá na capital do estado,
Teresina.

Torsiano foi admitido nos
quadros da Ordem em reco-
nhecimento pelos trabalhos
voltados ao progresso do meio
rural brasileiro e, de forma
especial, piauiense. Ele está
entre os idealizadores da Lei
nº 7.294/2019, que estabele-
ce a Política de Regulariza-
ção Fundiária do Piauí e foi
coordenada pela Correge-
doria-Geral da Justiça do es-
tado (CGJ/PI), com o apoio
do governo piauiense.

Ações
Além de consultor do

Banco Mundial junto à
Corregedoria-Geral, Richard
Torsiano é coordenador exe-
cutivo do Núcleo de Regula-
rização Fundiária da CGJ/PI.

Previsões contidas na nor-
ma garantiram aos índios
Kariri de Serra Grande, no
município de Nova Queima-
da, a conquista oficial do ter-
ritório onde vivem. Foi a pri-
meira demarcação de uma
área indígena no Piauí.

A Lei nº 7.294/2019 tam-
bém possibilita a identificação
e a regularização de terras de
quilombolas, comunidades
tradicionais, imóveis ocupa-
dos por agricultores familia-
res e produtores rurais, cola-
borando para a redução dos
conflitos e para a segurança
jurídica no estado.

“Essa homenagem traz
uma felicidade ímpar, por sa-
ber que nosso trabalho está
seguindo na direção correta,
conectado aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável
da ONU e contribuindo para
o progresso social e econô-
mico do Piauí”, afirma
Torsiano.

Condecoração
A Ordem do Mérito Re-

nascença do Piauí foi institu-
ída no ano de 1973 e regula-
mentada em 1975. O objeti-
vo é enaltecer a atuação de
pessoas e entidades de vári-
as áreas em prol da socieda-

de piauiense. O governador
é o Grão-Mestre da Ordem.

A cerimônia de outorga da
comenda faz parte das come-
morações do Dia do Piauí. A
data marca a adesão do es-
tado à Independência do Bra-
sil, em 19 de outubro de 1822.

Marinha
Merecedor de notorieda-

de por seu trabalho em prol
do desenvolvimento de nosso
país, no ano de 2015, Richard
Torsiano recebeu a mais alta
comenda da Marinha do Bra-
sil, a Medalha Mérito
Tamandaré, por sua atuação
na resolução de conflitos
territoriais no país.

Currículo
Richard Torsiano também

é cofundador do Fórum Fun-
diário dos Corregedores-Gerais
de Justiça da região do Matopiba
(Maranhão, Tocantins, Piauí e
Bahia), pesquisador da Univer-
sidade de São Paulo (USP) e
professor da Escola Nacional
de Magistratura. Contato:
www.rtorsiano.com.br .

(Com informações da Assesso-
ria de Imprensa)

Almirante Comandante Geral da Marinha à época

General Etchegoyen (dir.), Comandante do Estado Maior do

Exército à época e Ministro do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República do Governo Temer

em 2017
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Outorga da medalha pelo Governador do Piauí


