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Atraindo moradores
A ilha da Sardenha na Itália, localizada na 
costa mediterrânea, está oferecendo cerca 
de R$ 76 mil - equivalente a 15 mil euros, 
como incentivo para quem quiser se mudar 
para a região. O objetivo da medida é conter 
a diminuição da população na ilha, atraindo 
novos moradores para cidades pequenas, 
com até 3 mil habitantes. Com um orçamento 
estimado de R$ 230 milhões - 45 milhões 
de euros, segundo publicação, o valor pode 
subsidiar até 3 mil doações em cidades 
como Galtellì, local ideal para caminhadas, e 
Calasetta, conhecida por suas praias de areia 
branca.  Informação de O Globo

RIO CENTER
Tradicional marca potiguar, a Rio 
Center movimenta sua “MegaStore” 
com uma novidade que promete 
movimentar a cidade, voltada para as 
crianças e também para os adultos. 
Trata-se de um brinquedo, o “mega 
garra”, que está em funcionamento de 
segunda a sábado na loja localizada 
na Avenida Prudente de Moraes, no 
bairro de Lagoa Nova.

Esta colunista
Se recuperando de uma cirurgia ocular, 
sob os cuidados do competente e atencioso 
oftalmologista Breno Barth. No período do 
repouso absoluto a coluna ficou no comando do 
jornalista Celso Amâncio, que foi responsável 
pelas edições da última sexta-feira e de ontem. 
Nesta quinta-feira estarei de volta à sala de 
cirurgia para realizar a correção do segundo olho, 
e mais uma vez vocês ficarão com o talento de 
Amâncio, que será responsável por mais duas 
edições da coluna.

Absurdo!!!
De acordo com publicação da Tribuna do Norte, 
o coordenador da bancada federal do RN, o 
deputado Benes Leocádio afirmou que o governo 
do Estado deixou de adquirir três tomógrafos para 
a rede pública hospitalar, com recursos de emenda 
da bancada ao Orçamento da União, no valor de 
R$ 6 milhões, porque não atendeu exigências do 
Ministério da Saúde. Os equipamentos seriam 
instalados nos hospitais Santa Catarina, em Natal; 
Deoclécio Marques, em Parnamirim; e Nelson 
Inácio dos Santos, em Assu.

*** Esse é mais um descaso da governadora 
Fátima Bezerra com a saúde do Rio Grande 
do Norte. Recentemente, o senador Styvenson 
Valentim revelou em uma rádio local, que a 
governadora deixou voltar mais de 8 milhões em 
verbas destinadas para reformas e recuperação 
do principal hospital público do RN, o Walfredo 
Gurgel e agora mais três hospitais do nosso 
Estado são prejudicados pela a irresponsabilidade 
deste desgoverno???

*** E a governadora ainda se diz que vem do 
povo e que trabalha para o povo, com este 
modelo de gestão??? Pergunto eu, se ela ou seus 
familiares usam os serviços e hospitais da rede 
pública do Rio Grande do Norte??? Com certeza 
não, e quando utiliza faz campanha política, 
como quando a mesma foi se vacinar no Giselda 
Trigueiro e fez questão de divulgar para todas 
as mídias. Pode até enganar os olhos da terra, 
mas os de DEUS nunca, a justiça divina sempre 
chega!!!

Setembro Amarelo
A campanha Setembro Amarelo destaca a 
conscientização da prevenção ao suicídio. 
Mobilizações em prol dessa missão são realizadas, 
despertando o propósito de cada pessoa que, 
porventura, tenha perdido a esperança pela vida. 
No Brasil, casos de suicídios chegam a 14 mil por 
ano, segundo a Organização Mundial da Saúde.

AINDA SOBRE A SAÚDE, o mês 
de outubro é marcado mundialmente pela 
campanha de prevenção ao câncer de mama, 
conhecida como “Outubro Rosa”. Este ano, o 
Sesc RN traz no período de 1º a 31 do referido 
mês, uma programação com mais de 15 ações 
temáticas espalhadas nas seis cidades com 
unidades do Sesc no Estado.

Parabéns para Cláudio Porpino aniversariando hoje

O amigo Paulinho Freire, candidato a deputado federal, em click com a colunista

O oftalmologista Breno Barth com o colega Álvaro Dantas durante tour pelo Recife

A médica Myrna Chaves brinda aniversário hoje, no abraço da filha Maria Amélia
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