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Onde vamos parar???
Não posso ficar omissa, nem tampouco 
calada diante do que foi publicado em alguns 
blogs no final de semana com relação a falta 
de gestão do governo estadual. “RN perde 
R$ 78 milhões para obras na Roberto Freire, 
porque o Governo do Estado não apresentou 
projeto”. É um absurdo!!! Dispensar uma 
importante verba que iria beneficiar uns dos 
principais corredores turísticos da capital 
potiguar, que liga Natal ao litoral sul e seus 
atrativos.

*** Parece até que a governadora é contra o 
turismo potiguar, já que não deu a menor 
importância para uma obra que, além de 
desenvolver uma rota turística, leva à Via 
Costeira, à praia de Ponta Negra, e demais 
praias do litoral sul como: Cotovelo, Pirangi 
- com o maior cajueiro do Mundo, Búzios, 
Tabatinga, Barreta, entre outras. É revoltante 
ver a falta de sensibilidade da governadora, 
ou será que é responsabilidade?

*** Os potiguares têm que se pronunciarem. 
Façam movimentos!!! Vão para as ruas, 
vistam branco, a cor da paz, e mostrem que 
estão insatisfeitos com a governadora e sua 
falta de gestão. A cooperativa dos médicos do 
RN parou de realizar cirurgias eletivas pelos 
SUS por falta de pagamento do Estado, os 
professores, que são colegas da governadora, 
também estão em indicativo de greve. Onde 
vai parar nosso Rio Grande do Norte?

Os anticorpos contra
O coronavírus SARS-CoV-2 podem durar até 
12 meses em mais de 70% dos pacientes que 
superaram a doença, diz estudo publicado 
por pesquisadores chineses. A pesquisa 
também concluiu que a vacinação pode 
“restringir efetivamente a propagação” do 
novo coronavírus, promovendo resposta 
imunológica semelhante à forma como o 
corpo gera anticorpos contra vírus vivos. 
O estudo foi realizado por uma subsidiária da 
farmacêutica Sinopharm. Agência Brasil

O SISTEMA Fecomércio RN, Sesc e 
Senac, promovendo até esta sexta-feira a 
“Semana do Comerciante”, evento que conta 
com uma programação voltada à celebração 
do “Dia do Comerciante”, comemorado 
em 16 de julho. A entidade promoverá 
gratuitamente o “Seminário Comércio 
Potiguar”, com palestra on-line do diretor de 
Produtos da Magalu, Ricardo Rocha.

O MINISTÉRIO Público de Minas Gerais 
ajuizou ontem uma Ação Civil Pública de 
indenização por dano moral social e coletivo, 
contra um casal que teria recebido três doses 
de vacina contra a Covid-19. O valor foi fixado 
em R$ 2 milhões.

A elegante Denise Gaspar faz coro de vivas para sua 
amiga Maninha Pacheco, que celebra aniversário hoje

Do Instagram: a querida Lane Cardoso exibindo largo 
sorriso, celebra a vida e sua nova morada na Suíça

O trio “Nossa Festa” Katianna Vasconcelos, Rafaela 
Suguiura e Cristiane Cinelli, celebra sucesso da marca

Operação Acreditar
A Moura Dubeux promoveu na última semana 
a “Operação Acreditar”. Com realização no 
Recife, o encontro contou com cerca de 50 
profissionais de engenharia das 5 capitais 
nordestinas onde atua: Natal, Recife, Maceió, 
Fortaleza e Salvador. As equipes participaram 
de conversas, palestras e estudaram tendências 
do setor, conhecendo as análises do cenário 
econômico e novas ferramentas de gestão 
e inovações ao mercado da construção 
civil. Estiveram presentes os fundadores da 
construtora e incorporadora pernambucana, 
Aluísio, Marcos e Gustavo Dubeux.

MINISTROS DO STF
A reprovação da atuação dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal voltou a 
crescer, de acordo com recente pesquisa 
do Datafolha. Segundo levantamento 
do Instituto, consideram os 
desempenhos dos ministros do tribunal 
ruim e péssimo 33% dos entrevistados, 
ante 24% que avaliam a atuação deles 
como boa ou ótima. Para 36% a 
avaliação é regular. Folha de S Paulo

Diego Villar, CEO da Construtora Moura Dubeux, 
durante o encontro “Operação Acreditar”, no Recife
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