
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Quinta-feira

22 de outubro
2020Click e acesse

Liege Barbalho
liegebarbalho@uol.com.br

Complexo Hospitalar
Os grupos Delfin Saúde e Incor Natal, que 
adquiriram o prédio onde funcionava a 
Maternidade Papi, iniciam ainda este mês a 
reforma do local. A aquisição possibilitará a 
ampliação dos serviços de saúde como urgência 
pediátrica, obstetrícia, ginecologia, ortopedia, 
oncologia, neurocirurgia e leitos de UTIs 
Neonatal e Adulto. Também ampliará a oferta 
de serviços ao SUS. O prédio funcionará anexo 
ao Hospital Rio Grande que se transformará 
no Complexo Hospitalar Rio Grande, com 
capacidade para 600 leitos.

ROBERTO CABRINI
A Record TV anunciou ontem a 
contratação do jornalista Roberto 
Cabrini. Ele retorna à emissora para 
atuar apresentando matérias exclusivas 
e investigativas no programa 
“Domingo Espetacular”. Segundo 
publicação do portal Uol, ainda não 
há data definida para que a primeira 
reportagem de Cabrini vá o ar. 

Homenagem in memoriam
O Conselho Regional de Medicina do RN 
promove hoje, às 19h, a solenidade de entrega 
da “Comenda Professor Onofre Lopes”. Este 
ano serão homenageados, “in memoriam”, os 
15 médicos vítimas do novo coronavírus. A 
solenidade será híbrida, com a participação de 
apenas dois familiares de cada homenageado 
na sede do Cremern. Os demais poderão 
acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal 
do Conselho no YouTube.

CoronaVac
O Ministério da Saúde anunciou que o 
governo federal vai comprar 46 milhões 
de doses da CoronaVac, vacina contra o 
Coronavírus desenvolvida pelo Instituto 
Butantan, em São Paulo, em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinovac Life Science. 
Segundo o ministro Eduardo Pazuello, a 
vacina será incluída no Plano Nacional de 
Imunizações. De acordo com o cronograma do 
Ministério, as doses devem ser entregues até 
dezembro de 2020.

Moda que transforma
A Riachuelo desenvolveu uma coleção especial 
com o objetivo de chamar a atenção para 
o “Outubro Rosa”. Este ano, a marca apoia 
pela segunda vez o Grupo Reviver e amplia 
o apoio à Instituição GAMA, ambas cuidam 
de mulheres em tratamento de câncer de 
mama. A arrecadação será destinada para 
os projetos como a realização de exames, 
educação preventiva e o trabalho de apoio e 
acolhimento.

*** A coleção conta com oito t-shirts 
exclusivas, com estampas e frases que 
incentivam o amor próprio, valorizam a rede 
de apoio e ressaltam a força de vencedoras que 
já enfrentaram ou ainda enfrentam a doença. 
A linha especial faz parte do movimento 
“Moda que Transforma”, criado pela Riachuelo, 
com projetos voltados para sustentabilidade 
e está disponível no e-commerce, site ou 
aplicativo, e nas lojas físicas da marca.

APROVADO ontem, por unanimidade na 
Assembleia Legislativa, o Projeto de autoria 
do Poder Executivo, relatado na Casa pelo 
deputado Hermano Morais, que cria a Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas do 
RN. Na ocasião foram aprovadas mais duas 
Leis, que facilitam o pagamento de dívidas de 
empresas com obrigações fiscais e tributárias 
do Estado.

A COLUNISTA solidariza-se com a dor 
da família Marinho Amaral, pela perda da 
matriarca Maria das Graças Marinho Amaral. 
A Sra.  Gracinha era mãe de Hamilton, Inna 
Rossana e Richard, a quem envio os votos de 
pesar, extensivos aos demais familiares.

Elegância em dose dupla de Anita Maia e Gerusa 
Bulhões, em tarde de celebração no Chaplin Recepções

O abraço da colunista com coro de vivas para o 
vereador Paulinho Freire, que brinda aniversário hoje

Marília Hipólito e Ana Marta Procópio, em click para 
coluna durante noite comemorativa no Nick Buffet

A coluna  cumprimenta o médico e empresário  
Delfin González, presidente do Grupo Delfim Saúde
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