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Feminicídios
O número de feminicídios cresceu 22% 
durante a pandemia do coronavírus, no 
Brasil. O aumento se deu no momento em 
que o distanciamento social e a quarentena 
se tornaram parte de um protocolo contra 
a covid-19. No mesmo período, o total de 
denúncias e registros de casos de violência 
doméstica chegaram a cair 50% em alguns 
Estados, evidenciando a ascensão da violência 
e da dificuldade encontrada pelas vítimas para 
encontrar ajuda. Este retrato será o pano de 
fundo do 6º episódio do “Mack BSB Lives”, que 
acontece hoje, às 19h, com acesso no Youtube, 
pelo link: http://bit.ly/MackenzieBrasil 
iaLives< /span>

SÃO JOÃO
O projeto Nosso São João reúne 
as produtoras BaseB Cultura & 
Entretenimento, HD Produções, DALE! 
Produções Culturais e Maquinara, 
e realizará no mês de julho edições 
virtuais dos tradicionais “aHAYá de 
Rua” e “Arraiá do Outro Par”. Cada 
arraiá terá uma edição virtual, com 8 
horas de transmissão, através do canal 
Nosso São João no YouTube.

O poder da comunicação
Caros amigos e leitores, convido vocês 
a refletirem comigo. A Comunicação é 
uma palavra derivada do termo latino 
“communicare”, que significa “partilhar, 
participar algo, tornar comum”. Através 
da comunicação, os seres humanos e os 
animais partilham diferentes informações 
entre si, tornando o ato de comunicar 
uma atividade essencial para a vida em 
sociedade.

*** Fiquei chocada ao tomar 
conhecimento de que o senador Styvenson 
Valentim se referiu à imprensa do Rio 
Grande do Norte como suja e baixa. Isso 
mesmo, usou palavras chulas e de contexto 
inflamatório para a mesma imprensa que 
há bem pouco tempo foi muito importante 
para o mesmo, que fez nome e fama 
com as operações da Lei Seca, quem não 
lembra? Ele chegou até a aparecer no 
programa de Fátima Bernardes, na TV 
Globo.

*** Pois bem, o capitão Styvenson soube 
muito bem usar a imprensa potiguar de 
acordo com sua conveniência. Agora, se 
dirige aos profissionais da comunicação 
do Rio Grande do Norte como baixos e 
sujos! A mesma imprensa que foi útil para 
ele tornar-se uma celebridade tupiniquim 
e pudesse chegar ao seu objetivo, um 
cargo político. E que cargo, senador da 
República!!!

*** A mim nunca enganou, se vestiu em 
pele de cordeiro para atingir seu propósito. 
Um oportunista, que nem mesmo ficou no 
partido que lhe deu legenda para se eleger. 
Antes de ser empossado trocou de sigla, 
a usada como instrumento para que o 
povo potiguar ávido por mudanças fizesse 
um exibido e arrogante chegar ao senado 
federal.

*** É do conhecimento da sociedade, 
que o profissional da imprensa tem 
responsabilidade com a informação e 
de mostrar os fatos como eles são, doa a 
quem doer. Senador, já se esqueceu de 
quando então capitão da Polícia Militar 
do RN, durante as tão temidas blitzes da 
Lei Seca, fazia questão de chamar atenção 
dessa imprensa que lhe deu notoriedade, 
a qual hoje a chama de baixa e suja? Sou 
jornalista com muito orgulho. E, graças a 
Deus, não votei em você.

A OFICINA de culinária “Cozinhando 
com o Chef Daniel Cavalcanti” tendo como  
tema junino “Lá de Nóis”, acontecerá amanhã, 
às 19h30, e será transmitida pelo canal do 
Cascudo Bistrô no YouTube.

Duas queridas da colunista Ana Marta Procópio e 
Ana Thereza Paiva, em evento no Renata Motta Buffet

O chef Daniel Cavalcanti promove amanhã, live com 
transmissão pelo canal do Cascudo Bistrô no YouTube

O veterinário Marcos Reis ladeado por  Silvana 
Dantas e Alessandra Cabral, em noite de celebração

Simpatia de Zélia Pinheiro ilustrando a coluna
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