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Fortalecimento do SUS
A pandemia do Coronavírus trouxe um 
imenso desafio para a saúde pública brasileira. 
A crise obrigou o Ministério da Saúde a se 
adaptar a uma realidade incerta e que muda 
a cada momento. Enquanto aguarda a vacina 
da Covid-19 para imunizar a população e 
derrotar o vírus, a Pasta traça os planos para o 
ano que vem. Entre as metas para 2021 estão 
o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, 
investimento em tecnologia e a regionalização 
dos hospitais, a fim de expandir o atendimento 
para o interior dos Estados.

ROCK IN RIO LISBOA
O Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa 
2021 confirmou duas brasileiras entre 
as atrações: Ivete Sangalo e Anitta. 
O festival acontecerá em junho do 
próximo ano e anunciou as novidades 
nas redes sociais. Adiado este ano 
devido à pandemia, a expectativa é 
que o evento volte aos “anos pares” em 
2022 no continente europeu.

Vacinação contra Poliomielite
Neste sábado acontecerá o “Dia D” da 
Campanha Nacional de Vacinação contra 
a Poliomielite, e a Campanha Nacional 
de Multivacinação para Atualização da 
Caderneta de Vacinação, das crianças e 
adolescentes com até 15 anos de idade. 
No Rio Grande do Norte, a campanha é 
coordenada pelo Programa Estadual de 
Imunizações da Secretaria de Saúde, teve 
início no último dia 5 e segue até 30 de 
outubro.

Novos empreendedores
O segmento de confeitaria passa por um 
boom em 2020, com crescimento acelerado 
do número de novos empreendedores desde 
o início da pandemia. Segundo uma pesquisa 
recente do Sebrae, 25% da população adulta 
está envolvida com a abertura de um novo 
negócio, o maior índice das últimas duas 
décadas. O número de Microempreendedores 
Individuais no país cresceu 10,2% no 
primeiro semestre de 2020.

Caravana REC
O projeto itinerante Caravana REC que busca 
promover a formação técnica, qualificação 
profissional e a produção e difusão 
audiovisual do RN, percorrerá as cidades de 
Mossoró, Currais Novos, Goianinha e Natal, 
nos meses de novembro e dezembro. Tendo 
como público-alvo jovens de 13 a 19 anos, 
estudantes e moradores das zonas menos 
favorecidas dessas cidades, a ação seguirá os 
protocolos de segurança sanitária.

Planos de saúde
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
reguladora do mercado de planos privados, 
iniciou a etapa de consulta pública para 
atualizar a cobertura mínima obrigatória que 
os planos de saúde devem oferecer aos seus 
beneficiários. A atualização é feita a cada 2 
anos e a previsão de vigência da nova lista de 
cobertura, que contemplará os tratamentos 
recomendados positivamente a partir da 
consulta pública, é março de 2021.

OS VOTOS DE pesar da coluna para 
a família Motta, pela perda do patriarca 
Álvaro Coutinho Motta, que partiu para a 
eternidade. Vítima de complicações de saúde, 
ele faleceu ontem à tarde, no hospital São 
Lucas, onde estava internado. Meu abraço de 
solidariedade para a esposa Marisa Motta, e 
os demais familiares.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a tradicional banqueteira 
Ignês Motta, o empresário Aécio Diniz, 
o odontólogo Raniere Souza, o jornalista 
Antônio Araújo e o auditor fiscal João Câmara.

Do acervo da coluna, os desembargadores João 
Rebouças, Virgílio Fernandes e Amaury Moura

O abraço carinhoso da colunista para querida Ignês 
Motta, que amanhece com mudança de idade

Casal de odontólogos Raniere Souza e Claudine. Ele 
recebe os parabéns da coluna pelo aniversário hoje

A advogada Marina Madruga ilustrando a coluna
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