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Registro definitivo
A Anvisa aprovou o registro definitivo de 
um teste diagnóstico para a monkeypox, ou 
varíola dos macacos. O exame foi desenvolvido 
no Brasil, pela Fundação Oswaldo Cruz, e já 
tinha sido liberado para uso emergencial em 
agosto deste ano. O produto registrado pela 
Agência é o Kit Molecular Multiplex OPXV/ 
MPXV/ VZV/ RP Bio-Manguinhos, que serve 
para detectar a varíola dos macacos e outras 
doenças virais semelhantes. O laboratório 
dinamarquês Bavarian Nordic deve fornecer as 
doses após negociação com o governo federal e 
intermediação da Organização Pan-Americana 
de Saúde. Informação Metrópoles

O PROGRAMA
Caminhos da Justiça, coordenado 
pela magistrada Lena Rocha, tem se 
destacado com as ações dos Projetos, 
“Ressocialização de Reeducandos” e 
“Cidadania Plena”. O Programa orienta, 
através de Psicólogos e Assistentes 
Sociais, pessoas em Liberdade 
Provisória, Suspensão Condicional do 
Processo, a viver com dignidade através 
de ofícios que são ensinados.

Um absurdo!!!
O Senador e candidato ao Governo do Rio 
Grande do Norte, Styvenson Valentim revelou 
ontem durante a sabatina do Jornal 96, que 
o RN perdeu mais de R$ 8,6 milhões de 
recursos destinados pela bancada federal para 
a reforma do Hospital Monsenhor Walfredo 
Gurgel, que suspendeu suas cirurgias eletivas, 
segunda-feira, sob a alegação de sobrecarga.

*** Conforme documento apresentado pelo 
Senador, foram “perdidos” R$ 8.672.710 para 
obras como a ampliação do Centro Cirúrgico, 
reforma da rede elétrica, reforma do CTQ, 
entre outras. Styvenson também citou outros 
recursos conquistados para o Estado, como o 
dinheiro adquirido para a reforma na escola 
Maria Ilka, que o parlamentar auxiliou na 
reforma e custeia alimentação e uniformes, 
mesmo sendo de responsabilidade estadual. 
Blog FM

*** A população tem que cobrar a 
responsabilidade da governadora Fátima 
Bezerra, verbas destinadas para saúde pública, 
que está um caos em nosso Estado, como 
também da educação, pois segundo o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Brasileira, o 
Rio Grande do Norte teve a pior nota do País 
no Ensino Médio Público da rede estadual. É 
um absurdo!!! Com a palavra o eleitor.

No teatro Riachuelo
As cantoras Li Martins e Mylena Jardim, se 
apresentam em Natal neste sábado, destacando 
2 expressivos nomes da música internacional, 
Celine Dion e Whitney Houston, no 
espetáculo “Uma Saudação às Divas”. O show 
acontecerá às 21h no Teatro Riachuelo, e 
terá a participação especial do cantor Rafael 
Oliveira. Com produção local assinada pela 
Idearte Produções, os ingressos estão à venda 
na bilheteria do teatro ou pelo site uhuu.com

Festa do Boi 2022
A Associação Norteriograndense de Criadores 
-Anorc promove hoje às 17h, evento de 
apresentação da programação da 60ª edição 
da “Festa do Boi”. Com a participação do “ 
Forró do Cuscuz”, o lançamento acontecerá 
no Espaço de Leilões do Parque Aristófanes 
Fernandes, em Parnamirim. A “Festa do Boi” 
é um dos maiores e mais tradicionais eventos 
do agronegócio no Norte e no Nordeste 
brasileiros, e terá realização de 8 a 15 de 
outubro.

NATAL NA PONTA do Pé, é o nome 
da caminhada que acontecerá pelas ruas do 
“Centro Histórico de Natal” neste sábado, a 
partir das 08h. Numa promoção do Sesc-RN, 
a ação faz parte da programação da 16ª edição 
da “Mostra Sesc de Arte e Cultura”. O evento 
é aberto ao público gratuitamente. Inscrições 
pelo site circuitosesc@rn.sesc.com.br. Mais 
sobre no www.liegebarbalho.com

A magistrada Lena Rocha, coordenadora do Programa 
Caminhos da Justiça no Rio Grande do Norte

Des. Amaury Moura e sua querida Grace, durante solenidade de posse no TRE-RN

Presidente do TJRN, Des. Vivaldo Pinheiro e a esposa Ana Célia, em evento TRE-RN

Coronel Brito, Ten-Coronel Gabriela e o Major Swamarn, em cerimônia no TRE-RN
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