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Carcinicultura potiguar
Com produção de 20,7 mil toneladas, o Rio 
Grande do Norte se mantém como maior 
produtor de camarão do Brasil. Essa quantidade 
corresponde a 38,2% de todo o camarão 
produzido em território nacional. As 20,7 mil 
toneladas geraram R$ 555,4 milhões. Esse 
dinheiro representa 46,8% do valor de produção 
de camarão do País em 2019. Os dados foram 
divulgados e fazem parte da Pesquisa da 
Pecuária Municipal de 2019 do IBGE. Esse é 
o terceiro ano consecutivo de crescimento da 
carcinicultura norte-rio-grandense.

RASTREAMENTO
A Comissão Europeia lançou ontem 
um sistema de rastreamento de casos 
do novo Coronavírus com aplicativos 
da Itália, Irlanda e Alemanha.
O anúncio do lançamento da 
tecnologia foi feito através das redes 
sociais. Os apps integrados foram 
o alemão Corona-Warn-App, o 
irlandês Covid Tracker e o italiano 
Immuni. Informação do Uol.

Campanha de negociação
“Negociar para Retomar”, campanha de 
negociação de débitos coordenada pela 
Fecomércio RN, em parceria com o Banco do 
Brasil, o Banco do Nordeste, a Caixa, o Itaú, o 
Santander e o Sicoob, teve quase 100 clientes 
atendidos, entre pessoas físicas e empresas. 
A ação segue até 13 de novembro, e pretende 
dar a oportunidade a quem tem débitos 
com os bancos parceiros de renegociar os 
financiamentos.

Nova Lei do Gás
Aprovado pela Câmara dos Deputados, o 
Projeto de Lei 6.407/2013, chamado de Nova 
Lei do Gás, será analisado pelo Senado. 
O Projeto tenta reduzir o preço do gás para 
a indústria, comerciantes e consumidores, 
com foco na retomada econômica do país, 
promovendo a livre concorrência da indústria. 
O PL também permite entrada de novos 
produtores e comercializadores aos acessos 
das infraestruturas, como os gasodutos, os 
terminais de Gás Natural Liquefeito e as 
instalações de tratamento.

Natal Sem Fome
Segundo o IBGE, 80 milhões de brasileiros 
vivem em situação de insegurança alimentar, 
moderada ou grave, o que significa que em 
pelo menos um dia da semana, essas pessoas 
não comem absolutamente nada. Aqui no 
RN, em 2018, ainda de acordo com o IBGE, 
eram 820 mil potiguares nessa situação. 
Considerando os mesmos números de 2 anos 
atrás e a população atual, isso representa 23% 
da população estadual.

*** Assim como tudo esse ano, a “Campanha 
Natal Sem Fome” também acontecerá de 
maneira diferente. As doações serão feitas em 
dinheiro, no site www.natalsemfome.org.br. 
O valor arrecadado será 100% transformado 
em cestas básicas que serão entregues às 
comunidades cadastradas na ONG Avoante.  
Em 2020, a Campanha chega a sua 27ª 
edição e no último domingo teve lançamento 
nacional.

HOJE É comemorado o “Dia Mundial 
de Combate à Osteoporose” que visa a 
conscientização para a prevenção da doença 
que já atinge mais de 10 milhões de brasileiros 
e pode ser evitada com a adoção de hábitos 
saudáveis. Mais comum entre mulheres acima 
dos 65 anos e homens após os 70 anos, a 
patologia costuma surgir sem sintomas.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje, com coro de vivas vão para o jornalista 
e candidato a vereador Sávio Hackradt, o 
advogado Odúlio Botelho e o empresário 
Antônio Gentil.

A colunista em click com a magistrada Lena Rocha, 
durante noite comemorativa no Nick Buffet

Do Instagram: simpatia do empresário da moda 
Veloso Neto, que recebe o abraço carinhoso da coluna

Dodora Pessoa e Jô Godeiro posam para coluna em 
tarde do nosso “Feijão Society” no Holiday Inn Natal

Os parabéns da coluna para o jornalista Sávio 
Hackradt, que amanhece comemorando aniversário
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