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Sérgio Leocádio
Reta final da campanha para disputa 
das eleições 2020. Em Natal, o delegado 
Sérgio Leocádio vem crescendo a cada 
dia na caminhada, se destacando por sua 
autenticidade e transparência. Conheço Sérgio 
Leocádio desde de 1988, um profissional 
sério e competente, um homem voltado para 
a família. Discreto, dinâmico e trabalhador, 
ele também atuou por alguns anos na 
coordenação da segurança do Carnatal.

Classe Snipe
Desta sexta-feira ao domingo acontecerá 
em terras potiguares o 59° Campeonato 
Norte Nordeste da Classe Snipe, quando 
44 veladores em 22 embarcações estarão 
disputando o título. O Iate Clube de Natal e 
a Lagoa do Bonfim serão palco do evento, 
que contará com 6 regatas. A Classe Snipe é 
reconhecidamente umas das mais tradicionais 
no segmento da vela. O Brasil se destaca no 
esporte e detém mais de 25 títulos mundiais.

Novembro Azul
O câncer de próstata é o segundo mais 
comum entre os homens, atrás apenas do 
câncer de pele não-melanoma. Segundo o 
Instituto Nacional do Câncer, a expectativa 
é de que quase 66 mil homens brasileiros 
tenham a doença em 2020. Em 2018, mais de 
15 mil homens morreram vítimas da doença, 
de acordo com o Atlas de Mortalidade 
por Câncer. Para alertar a importância de 
se prevenir, acontece em todo o mundo a 
campanha Novembro Azul. 

*** O câncer de próstata tem uma grande 
chance de ser curado quando diagnosticado 
precocemente. Segundo o médico urologista 
Fernando Leão, quando identificada nos 
estágios iniciais, a chance de cura da doença 
chega a 90%. “O grande problema é que o 
câncer de próstata é silencioso e, quando 
aparecem os primeiros sintomas, a doença já 
pode estar em um estágio avançado”, esclarece 
o especialista.

O APLICATIVO de mensagens 
WhatsApp anunciou uma série de novas 
funções que devem chegar ao público nos 
próximos meses. A empresa já compartilhou 
pequenos tutoriais para o uso de algumas 
dessas atualizações, enquanto outras 
permanecem sem previsão de lançamento 
oficial para os usuários, por ainda se 
encontrarem em fase de testes.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para os jornalistas Luiz Antônio 
Felipe e Fernanda Souza. Também da mesma 
data a empresária Andréa Moura e sua filha 
Yasmim. Ainda em tempo de parabenizar a 
executiva Marília Moraes.

Do acervo da colunista, as magistradas Sandra Elali e 
Clotilde Madruga, durante celebração no Ocean Palace

Os parabéns da coluna para Andréa Moura e sua 
filha Yasmin, ambas celebrando aniversário hoje

Simpatia do casal, o médico José Euber Pereira com 
sua elegante Kátia, em sessão de vivas no Olimpo Mar

Horário estendido
O Instituto Técnico-Científico de Perícia 
do RN está com o horário de atendimento 
estendido esta semana, para atender ao grande 
fluxo de pessoas que procuram o órgão para 
solicitar a emissão de carteiras de identidade, 
principalmente em razão das eleições 
municipais que acontecem neste domingo. Os 
horários foram ampliados das 8h às 18h, com 
atendimentos presenciais na sede do Itep, em 
Natal, no bairro da Ribeira, e nas Centrais do 
Cidadão das cidades de Mossoró e Pau dos 
Ferros, além da Regional do órgão em Caicó.

RÉVEILLON
A festa vai rolar solta no litoral 
norte de São Paulo no Réveillon, 
foi o que publicou a colunista 
Mônica Bergamo da Folha de S. 
Paulo. De acordo com a informação, 
produtores já estão em tratativas com 
órgãos municipais para realização de 
eventos, alguns deles com previsão 
de lotação de 1.200 pessoas.

Os cumprimentos da coluna para o delegado Sérgio 
Leocádio, pela dinâmica na campanha eleitoral
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