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Sócios-Diretores do DNA Center, René Carlos, Andrea 
Fernandes, Gioconda Leão e Roberto Chaves na CMN

Gioconda Leão com a família, o médico Marcos Leão, 
os filhos Clarissa e Tiago, e a mamy Adalva Rodrigues

Roberto Chaves com a família, a simpática Daniela e 
os filhos, Gabriel e Daniel em sessão de homenagem

A colunista ladeada pela médica Myrna Chaves e sua 
filha Maria Amélia, na homenagem ao DNA Center

Homenagem ao DNA Center
Com proposição do vereador Raniere 
Barbosa, o DNA Center foi homenageado na 
noite da última quarta-feira, durante sessão 
solene no plenário da Câmara Municipal do 
Natal. Um reconhecimento pela atuação e os 
importantes serviços oferecidos à sociedade 
potiguar, neste período crítico da pandemia 
do Coronavírus. Na ocasião foram destacadas 
pelo vereador a competência e relevância do 
Laboratório para Natal e o Rio Grande do 
Norte.

*** O evento contou com as presenças dos 
familiares dos sócios-diretores, Roberto 
Chaves, Gioconda Leão, Andrea Fernandes e 
René Carlos, além de amigos e colaboradores 
do DNA Center. Após a solenidade foi 
oferecido um coquetel em momento de 
congraçamento. Vale ressaltar que o uso 
de máscara foi constante, sendo retiradas 
apenas para as fotografias. A colunista esteve 
presente e traz alguns clicks do evento.

Gastos dos deputados
A Câmara dos Deputados gastou R$ 40,4 
milhões com reembolso de despesas médicas 
dos deputados, entre janeiro de 2015 e junho 
deste ano, mesmo eles tendo direito a um 
plano de saúde e serviço médico oferecido 
pela Casa. Os dados foram levantados pela 
liderança do partido Novo, que é contra o 
uso de verbas indenizatórias. A título de 
comparação, o valor é quatro vezes maior do 
que a previsão de gastos com investimentos 
da Controladoria-Geral da União. 
Informação portal Uol.

*** Considerando a realidade do nosso país, 
vale ressaltar que sete em cada dez brasileiros, 
ou mais de 150 milhões de pessoas, 
dependem exclusivamente do Sistema Único 
de Saúde - SUS para tratamento. Enquanto 
esses parlamentares possuem acesso à plano 
de saúde específico, à infraestrutura do 
Departamento Médico – em Brasília – e ao 
referido reembolso. Um Absurdo!!! Enquanto 
isso o eleitor fica ao Deus dará.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o vereador e presidente da 
Câmara Municipal do Natal, Paulinho Freire 
e o empresário Wellington Simonetti. Vivas 
antecipados para a querida Vivi Rocha, Dulce 
Renovado, o ex-vereador Américo Godeiro, a 
toda simpatia Graça Trindade e o presidente do 
Trayri Clube de Santa Cruz, Milton Fernandes.

BARRACO DA PRAIA
Sucesso nas plataformas online com 
mais de 8,9 milhões de streamings, o 
cantor Pedrinho Pegação é uma das 
atrações da “Festa do Mês”, amanhã no 
Barraco Praia, em Ponta Negra. O show 
marcará a volta do artista aos palcos 
de Natal, com a retomada dos eventos, 
selando oficialmente sua parceria com a 
Agência Oxigênio. Ingressos à venda no 
App Outgo. 

www.liegebarbalho.com

Celebrando
Para celebrar sua mudança de idade, o jornalista 
Rodrigo Loureiro reuniu na última quarta-
feira um grupo de amigos em ocasião regada 
a amizade e bem querer. A sessão de vivas teve 
como palco a Kozmopolit Natal, com cardápio 
assinado pelo Chef Ricardo, sobremesas by 
Rafaela Fontes e o bolo teve assinatura de 
Graça Cândido. No quesito musical, o talentoso 
Isaque Galvão soltou a voz para os poucos e 
bons amigos do aniversariante, que irá realizar 
sua “Feijoada.com’’ no dia 28 de novembro no 
Versailles Recepções.

Parabéns da coluna para o vereador e presidente da 
CMN, Paulinho Freire, que brinda aniversário hoje
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