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FENACAM
Foi lançada ontem, durante um café da manhã 
no Centro de Convenções de Natal, a 17ª 
edição da Feira Nacional do Camarão, que 
será realizada nos dias 16 a 19 de novembro 
de 2021 no mesmo local. Tradicional no 
calendário potiguar de eventos de negócios, a 
Feira volta a ser realizada após a paralisação 
causada pela pandemia da Covid-19, deverá 
atrair um público de aproximadamente 5 mil 
pessoas e mais de 200 expositores.

O Google
Anunciou a compra de um edifício 
empresarial em Nova York por 2,1 bilhões de 
dólares, o equivalente a mais de 10 bilhões de 
reais. O prédio ainda está em construção em 
Manhattan, às margens do Rio Hudson. O 
projeto é chamado de St. John’s Terminal, em 
referência a um antigo terminal de cargas que 
ficava no local. Nova York é a segunda maior 
concentração de trabalhadores do Google nos 
EUA, atrás apenas da Califórnia. Exame

A Saúde do RN
A Associação Norte-rio-grandense de 
Psiquiatria emitiu uma nota de repúdio 
contra o Governo do Estado, criticando e 
manifestando preocupação pela redução de 
leitos psiquiátricos do Hospital João Machado. 
“Inoportunamente, em plena campanha do 
Setembro Amarelo, o Governo do Estado 
demonstra não estar (sic) preocupado com 
a saúde mental dos potiguares”, podemos 
observar mais uma vez o desprezo para as 
doenças psíquicas, diz a nota.

*** A associação ainda acrescenta que essas 
doenças também matam e cobra providências 
no sentido da reabertura dos leitos que foram 
fechados. É mais uma ação do governo Fátima 
Bezerra com relação a saúde do RN, fechar 
leitos de hospital!!! Espero que não feche o 
João Machado, como fechou o Hospital Ruy 
Pereira, cujo prédio está abandonado causando 
problemas para os vizinhos. Como é mesmo 
que chama, é fechadora???

O PROGRAMA de Desenvolvimento 
Econômico Local chega ao município de 
Assú. O convênio foi assinado ontem, no 
Hotel Escola - Senac Barreira Roxa, numa 
parceria entre o Sistema Fecomércio RN 
através do Senac e a prefeitura do referido 
município, para implantação do programa 
com metodologia alemã. O DEL está presente 
desde 2019 no Rio Grande do Norte.

O GOVERNO de São Paulo anunciou 
ontem que vai diminuir o intervalo entre as 
doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 
de 12 para oito semanas - o equivalente a dois 
meses. A medida entra em vigor amanhã.

Parabéns da colunista para o advogado Murilo Barros 
Júnior, que amanhece celebrando aniversário

O empresário Haroldo Azevedo em click com sua Ana 
Lúcia, em noite comemorativa antes da pandemia

Des. Expedito Ferreira com a sua esposa, a prefeita de 
Alexandria, Jeane Carlina, durante evento do TJRN

FERRERO ROCHER
Após sua incursão nos sorvetes, o 
Grupo Ferrero anunciou ontem a 
entrada no mercado de barras de 
chocolate. Segundo a empresa italiana, 
o novo produto terá a marca Ferrero 
Rocher e, a partir do início de outubro, 
será vendido na Alemanha, Áustria, 
Bélgica, França, Luxemburgo, Países 
Baixos, Polônia, Reino Unido e Rússia, 
além da própria Itália.
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Dia D de Triagem
Para rastrear casos suspeitos de câncer 
infanto-juvenil e contribuir para o diagnóstico 
precoce da doença, o Hospital Infantil Varela 
Santiago lança no site oficial da instituição, um 
formulário online para orientação, em caso de 
sinais e sintomas suspeitos da doença.  Nesta 
terça-feira, o hospital realizará um “Dia D de 
Triagem” de pacientes captados através do 
formulário, com atendimentos e consultas com 
profissionais especializados na oncohematologia. 
Para abrir o formulário, basta acessar o 
link http://hospitalvarelasantiago.org.br/
diagnosticoprecoce

Beleza e talento de Marina Elali ilustrando a coluna
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